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Gedichten op muziek

Sommige gedichten kun je
zingen en/of presenteren
op muziek. Wie geen
noten kan lezen, moet
improviseren. Hier vijf
instrumenten die leuk zijn
om te maken en die je
makkelijk kunt bespelen.
Kies samen een paar
gedichten uit en oefen
eerst voordat je ze
presenteert aan een
groot publiek.

Veel plezier!

Idee & uitvoering
Linda Retel

XYLOFOON
Nodig: een lange stevige stok, touw en flesjes
Knoop om de hals van elk flesje een stuk touw en
maak het andere eind vast aan de stok. Als alle
flesjes hangen doe je er water in, in het ene
flesje meer dan in het andere. Hoe meer water je
in een flesje doet, hoe hoger de toon. Sla met een
stokje tegen elk flesje. Hoor je het verschil?

HANDTROMMEL

GITAAR

Nodig: schaar, elastieken,
bloempot, plastic draagtas

Nodig: schoon plat blikje of een
stevig doosje, tape, dun touw, een
lang en een kort plankje, hobbylijm
en 8 schroeven
Gereedschap: schroevendraaier,
priem, schaar

Knip een rondje uit de plastic tas
dat groter is dan de bovenkant van
de bloempot. Leg het rondje op de
pot en doe er een elastiekje
omheen. Trek het plastic strak en
knip het bij als het te groot is.
Wie van schilderen houdt, kan de
handtrommel ook beschilderen!

PANFLUIT
Nodig: 5 lege plastic flesjes
en tape
Zet de flesjes naast elkaar en tape
ze met plakband aan elkaar vast.
Vul het eerste flesje met een
laagje water en het tweede flesje
met iets meer water. Doe dit zo
verder, totdat alle flesjes gevuld
zijn. Je kunt ermee fluiten door
heel zachtjes over de flesjes heen
te blazen.

DRUMSTEL
Bij een band hoort een drumstel! Dit drumstel
bestaat uit lege blikjes. En de deksels zijn
de bekkens. Als je de blikjes op lege wcrollen zet, lijkt het net of ze in een
standaard hangen. De blikjes kun je ook
beplakken. O ja: vergeet de stokjes niet!
Tip: wil je meteen musiceren: maak een drumstel van oude pannen, deksels en pollepels.

Beplak de scherpe randen van het
blikje met tape. Maak in de onderkant van het blikje vijf gaten met
een priem. Lijm het lange plankje
vast aan het blikje. Schroef in
het korte plankje vijf schroeven,
smeer wat lijm op de achterkant en
schroef het plankje vast aan de
hals van de gitaar.
Als de gitaar goed in elkaar zit,
zet je de snaren erop. Die maak je
van dun draad. Rijg ze een voor een
door de gaatjes in de ‘gitaarkast’.
Leg een knoopje aan de onderkant en
maak de andere kant van elke snaar
vast aan een van de schroeven.
Je kunt de gitaar ook nog beschilderen als je dat mooi vindt.

