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De Muziekfabriek
Hallo allemaal,

Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Ti - Do.... Er klinkt deze week muziek op
de BSO!

Pak je muzieksleutel en open de muzikale poorten naar de muziekfabriek;
een plek waar alle instrumenten tot leven komen. Daar zit muziek in! Beklim
de pianoladder, balanceer over de notenbalk, pak je gitaar erbij en rock jezelf
door de verschillende kamers van de fabriek. Hoeveel noten heb jij op je
zang?

Ga snel aan de slag met dit swingende thema. Klinkt dat jou niet als muziek
in de oren?

Groetjes van het BSO team.

Maandag
Gitaar van tissuedoos
4-8 jaar
Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan natuurlijk
het hebben van een gitaar: maak hem zelf!

Gitaarsleutelhanger
8-12 jaar
Ben jij een echte Rockstar? Dan kan deze sleutelhanger eigenlijk niet in je
collectie ontbreken. Gemaakt van een sappak!

Bewegen op muziek
Wat is jouw lievelingsmuziek? We zetten de muziek aan en bewegen mee op
het ritme!

Dinsdag
Verfkunst op muziek
4-12 jaar
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige manier. Met wat
verf onder onze voeten gaan we lekker kliederen!
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Eetbare drumstokjes
4-12 jaar
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks! Maak zelf je
eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?

Keukenconcert
Het is feest in de keuken. Met een pollepel, een paar oude pannen en een
paar lepels kun je niet alleen eten, maar ook drummen!

Woensdag
Mondharmonica maken
4-12 jaar
Weet je wat een mondharmonica is? Het is een klein instrument waar je
ontzettend veel geluid mee kunt maken. Wij maken ze vandaag zelf!

Piano sandwich
4-12 jaar
Deze piano is niet om op te spelen, maar om op te eten! We maken de
toetsen van brood en vullen deze lekkere piano met beleg naar keuze. Dat
wordt piano-tastisch lekker!

Boter, kaas en instrumenten
6-12 jaar
Je leest het goed: geen boter-kaas-en-eieren deze keer maar boter-kaas-en-
instrumenten!

Uitstapjes!
De brandweermannen van de kazerne in Velp komen alles vertellen
over brand en vooral veiligheid bij locatie Daalhuizen in Velp. Kom je
naar locatie Brede School Noord in Didam, dan ga je mee bowlen en
spelen bij Palestra in Braamt.

Donderdag
Muziekbingo
6-12 jaar
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die
voorbij komen worden er liedjes gedraaid! Weet jij de artiest en de titel van
het nummer dat voorbij komt?
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Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'
8-12 jaar
Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar alle muzieknoten liggen door elkaar. Welk orkest maakt als
eerste de bladmuziek weer compleet? Een strategisch ren- en tikspel, waarbij samenwerking je ver kan
brengen!

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en doen daarna het
licht uit. Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

Vrijdag
Playback je gek
4-12 jaar
In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te zijn. Het kan
ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

Xylofoon fruit
4-12 jaar
Heb jij wel eens een xylofoon gezien? Een xylofoon maakt hoge en lage tonen. We proberen dit uit en maken
daarna van fruit een xylofoon.

Uitstapjes!
Met de locatie Daalhuizen in Velp gaan we leren en kijken hoe het er vroeger aan toe ging. We gaan
met z'n allen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Als je naar locatie Brede School Noord in Didam
komt, trek dan makkelijk zittende kleren aan want we gaan naar Skyzone in Doetinchem!

 


