CD maken
muziekCd
Gezien de aard van de hedendaagse muziek waar kinderen naar luisteren,
is het vrij makkelijk om met kinderen op basis van “loops” (=repetitieve
stukken die je perfect achter elkaar kunt plaatsen) een eigen muziekstuk
te maken.
Maak eerst met je leerlingen een ritmische tekst (vb een Rap). Ritmisch
gesproken teksten zijn hiervoor uitermate geschikt omdat de leerlingen op
deze manier geen zangmelodie moeten verzinnen (en onthouden).
Door (een deel van) de tekst naar voor te brengen leg je het tempo en
kadans van het ritme vast.
Met behulp van programma’s als “Anvil Studio” en “KBPiano”, …
(freeware), of “Music Maker” en “Fruityloops”, … (Commerciële software)
kunnen de leerlingen door bouwstenen (loops)
rap schrijven
Een rap is wezenlijk niets anders dan een tekst wat ritmisch kan opgezegd
worden. In een rap wordt meestal een verhaal, gebeurtenis, … verteld.
Vertrek vanuit een brainstorm van woorden die je aan het bord brengt.
Vul dit aan met rijmwoorden. Maak de leerlingen attent dat rijm niet altijd
hoeft.
Onderstaand is een voorbeeld van een rap tijdens de week van de media.
Ik ga naar huis,
Wat zie ik daar ?
Vader zit nu
Weer eens voor de buis!
Tik, Tak
Plons de gekke kikker,
Hij eet steeds nootjes,
Hij wordt steeds dikker.
‘k Heb er nu genoeg van
altijd die tevee!
’t Is vakantie,
ga mee naar de zee!

Het komt er dus gewoon op aan dat je en tekst hebt die vlot bekt en
ritmisch is.
muziekcdhoes maken
In een dtp-programma (vb MSPublisher) voeg je een foto in van de
leerlingen. Deze kunnen ze zelf fotograferen met de digitale camera.
Leuks is als ze bij het fotograferen een leuke posen aannemen. Zorg dat
de resolutie van de camera zo laag mogelijk is, zodat de leerlingen de foto
direct kunnen gebruiken. Als je de foto op een zeer hoge resolutie
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(kwaliteit) neemt, moet de foto eerst nog bewerkt worden voordat je hem
kan gebruiken. Dit is een stap te ver voor de leerlingen en makkelijk te
vermijden.
In Publisher openen ze een lege pagina en bij de pagina-instellingen
veranderen ze de afmetingen naar 12 cm op 12 cm. Dit is het formaat van
het boekje wat vooraan in een cd-doosje past.
De foto importeren ze in dit bestand. (Invoegen – afbeelding ui bestand).
Laat de leerlingen de foto herschalen zonder dat ze deze vervormen door
te trekken of duwen aan de hoeken van de foto. De foto moet zo
nauwkeurig mogelijk in de pagina passen.
Via WordArt zetten ze nu een gepaste titel boven de foto. Ze kiezen de
vorm en lettertype alsook de kleur en schaduw van de letters en ze
schikken de titel op de foto.
Nu enkel nog afdrukken en uitknippen om in de cd-doos te stoppen.
decoratie errond maken
In het voorbeeld werd uit piepschuim in het midden de vorm van de cddoos uitgesneden en de overblijvende kader met klimopblaadjes versierd.
Een kerstballetje maakt het geheel af.
Aan de achterzijde kan je twee saté-stokjes prikken zodat dit als een
kadertje recht blijft staan.
Soms moet je aan de achterzijde een kartonnetje kleven en het cd-doosje
erop bevestigen.
Op www.digitaleschool.be bij eKopie Muziek kan je eveneens een
geluidsfragment downloaden bij bovenstaande rap, gemaakt door
leerlingen.
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