Meer Instrumenten om je heen ‘Muziek in de stad’
Shaker van wc-rolletje
Verzamel wc-rolletjes en versier deze met vrolijk gekleurd papier.
Sluit met een elastiekje een zijde af met een stukje vliegerpapier of
bakpapier. Vul met bonen, rijst of steentjes en seal de andere zijde.
Je shaker is klaar!
Shaker van een flesje
Versier een plastic flesje en vul het met rijst, bonen, steentjes etc.
Dop erop en shaken maar! Zitten er ribbeltjes aan de zijkant van de
fles? Dan kan je het ook gebruiken als guiro of rasp.
Shaker van een luciferdoosje
Vul een luciferdoosje met rijst, plak het dicht en versier het doosje.
Kijk of je de afstrijkkant kunt verwijderen voor alle zekerheid. Wel zo
veilig J
Dopjesschudder
Van oude flessendoppen maak je een schudder door touwtjes te
bevestigen aan de dopjes en deze weer samen te binden om een
stokje. Boor voorzichtig een gaatje in de dopjes voor het touwtje.
Castagnetten van deksels
Verzamel metalen deksels van bijvoorbeeld een jampot. Maak
schoon en boor voorzichtig twee gaatjes in het deksel, tegenover
elkaar. Rijg een touwtje door de gaatjes, zodat je deze over de hand
heen kunt schuiven. Het dekseltje zit dan aan de binnenkant van je
hand. Heb je aan beide handen een dekseltje, dan schuif je deze
tegen elkaar alsof je je handen wast.
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Trommel van een emmer
Een emmer of bakje tover je makkelijk om tot trommel. Je kan het
open laten en er met een stokje of pen tegenaan slaan. Maar je kan
ook de bovenkant bedekken met stevig papier of gebruik tape om de
bovenkant in zijn geheel af te dekken.
Drumdoos
Een lege doos maakt een mooi geluid als je op de onderkant slaat. Je
hoort een mooie lage klank. Probeer op de doos de klank te vinden
die je mooi vindt klinken.
Huis,- tuin- en keukeninstrumenten
In de keuken klinkt muziek! Bespeel een pan met een pollepel, tik
met een lepeltje tegen een kopje aan. Bespeel een deksel als een
bekken, roer met een stokje in een bekertje met rijst, hang
keukengerei op aan een touwtje en je hebt een windgong. En zo is er
nog veel meer te vinden in de keuken!
Spoon playing
In Ierland en in de folkmuziek in Noord-Amerika zijn lepels een
instrument! We hebben een leuk filmpje gevonden (in het engels)
waarin wordt uitgelegd hoe je de lepels vast kunt houden om er als
een instrument op te spelen. Aanrader!
https://www.youtube.com/watch?v=X5e0TVUC_ko
Instrumenten in de klas
Hieronder vind je enkele ideeën van instrumenten die je in de klas
zou kunnen vinden:
o Tik met een pen op je brooddoos of beker.
o Trommel op je brooddoos
o Schud met een doosje paperclips
o Trommel op het zitvlak van je stoel of tegen de leuning.
o Maak geluid op de verwarming of verwarmingsbuis
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Sla een boek dicht of laat plat op de tafel vallen
Wapper met papier, maak een propje of scheur
Gebruik de zijkant van een open pennenbakje als rasp
Klik met je pen
Schuif met je tafel

Wasbord
Een ouderwets wasbord is natuurlijk ook een instrument! Misschien
heeft iemand nog wel zo’n wasbord liggen. Je raspt met een
vingerhoedje over het bord, of met een dun stokje.
Met muzikale groente!
Zelfs in groente zit muziek! Van een grote wortel maak je met een
beetje geduld een echte fluit. Of wat dacht je van het geluid van een
krop sla of gedroogde pompoen? Op YouTube zijn verschillende
filmpjes te vinden over het maken van groente-instrumenten. Er is in
Oostenrijk zelfs een heus ‘groente-orkest’: The Vegetable Orchestra.
Natuurinstrumenten
Bekijk de PDF ‘Meer Natuurinstrumenten’ bij de lessen voor groep 1
en 2 . Hierin vind je tips voor muziekinstrumenten uit de natuur, zoals
een dennenappelrasp of een grassprietfluitje.
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