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Hallo music maestro's,

One, two, three: let's play! Speel jij een muziekinstrument? Deze
week op de BSO zijn we allemaal muzikanten. We maken namelijk
onze eigen instrumenten, maar dat is nog lang niet alles. 
Want echte music maestro's kunnen natuurlijk van alles muziek
maken: van onderdelen uit de natuur of bijvoorbeeld eten. 

Ben je klaar voor een week vol muziek, plezier en gezelligheid? Kom
dan naar de BSO toe! 

Groetjes van het muzikale BSO team Oranje Nassau, Aranka en
Ilonka

Maandag 22 oktober

4-6 jaar: Tam tam daar komen
muzikanten aan
Hoe ziet het eruit als je een viool bespeelt? En wat
doe je op een saxofoon? Wij houden een grote
optocht van muzikanten! 

7+: Muzikale Knikkerbaan
Spijkers in een plank slaan maakt een hoop lawaai.
Maar als we met dit werkje klaar zijn dan maken
we muziek in plaats van lawaai. Als je de knikkers
over deze baan laat rollen krijg je een mooi
muzikaal effect.

4-12 jaar: Eetbare drumsticks
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole
drumsticks! Maak zelf je eigen lievelingsvariant:
met pindakaas en nootjes?

4-7 jaar: Rammel, ritsel en ratel in de
natuur
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen!
Je kunt met van alles rammelen, ritselen, plonsen,
trommelen, doe mee! 

Dinsdag 23 oktober

8+: Harmonica maken
Weet je wat een harmonica is? Het is een klein
instrument waar je ontzettend veel geluid mee
kunt maken. Wij maken onze eigen harmonica, het
begin van een orkest! 
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4-12 jaar: Waterxylofoon maken
In water zit een heleboel muziek. Vandaag maken
we een waterinstrument en leren spelen op de
klanken van meer of minder water.

4-12 jaar: Piano Sandwich
Van eigenlijk heel gewoon wit brood maken we
vandaag een eetbaar piano toetsenbord. Zoals wel
vaker is dit hapje er ook weer eentje waarvan we
het eigenlijk bijna zonde vinden om 'm op te eten.
Daarom maken we er zeker een foto van!

4-7 jaar: Welk muziekinstrument ben
ik?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop
staat. Kun jij raden welk muziekinstrument je bent?

Donderdag 25 oktober

4-12 jaar: Verfkunst op muziek
We dansen erop los en doen dat op een hele
kunstzinnige manier. Met wat verf onder onze
voeten gaan we lekker kliederen!

4-12 jaar: Muziek uit oude rommel
We gaan op zoek naar oude rommel en maken hier
muziekinstrumenten van. Doen ze het goed? We
proberen het uit in ons 'rommelorkest'. 

4-12 jaar: Smoothie met snor
Neem deze smoothie als een echte dirigent: met
een snor! 

4-12 jaar: Dobbel voor muziek!
Gooi met de dobbelsteen om te kijken welk
instrument je uit gaat beelden! En misschien moet
dat wel in super speed of met je ogen dicht....


