Lessenoverzicht De Elektruck on tour
Les 1 De Beat creator

Les 2 Je eigen stijl

Les 3 In de Elektruck
De leerlingen maken in tweetallen een
eigen beat in de Elektruck.
In de klas krijgen ze een workshop van
studenten van de Herman Brood Academie.

Inhoud

Deze les is de opmaat voor het maken van
een eigen muziektrack in de Elektruck.
De leerlingen maken kennis met beat
creating en manieren van digitaal muziek
maken. Dit doen ze door filmpjes te
bekijken van een student beat creating en
van een aantal bekende artiesten.

Je bekijkt en beluistert met de leerlingen
nog een aantal filmpjes en muziekstukken.
Zo ontdekken de leerlingen waar een
muziekstuk uit bestaat en hoe het kan
worden opgebouwd.
Daarna maken de leerlingen in tweetallen
een opzet voor hun eigen beat, die ze in de
Elektruck gaan bedenken.

Doel

De leerlingen kunnen vertellen wat een
beat creator is, hoe hij te werk gaat, welke
tools hij gebruikt en waar hij zijn inspiratie
vindt.
De leerlingen kunnen aangeven
wat hen aanspreekt en waarom.

De leerlingen kunnen vertellen hoe een
muziekstuk kan worden opgebouwd.
De leerlingen kunnen vertellen wat
samples zijn en wat je ermee kunt doen.
De leerlingen bedenken (met zijn
tweeën) wat het uitgangspunt voor hun
muziekstuk zal zijn.

Nodig

computers met internetverbinding
koptelefoons
digibord
leerlingenpagina De Elektruck on
tour
werkblad Filmpjes kijken artiesten
(pdf)

computers met internetverbinding
koptelefoons
digibord
leerlingenpagina De Elektruck on
tour
Mijn eigen stijl voor de
Elektruck per tweetal
pennen/potloden/stiften per
tweetal
eventueel online-mindmaptool

Fruitweg 48

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

Les 4 Showtime
De leerlingen laten de resultaten uit de
Elektruck aan elkaar horen. Je praat met
hen over het proces: van idee naar beat.
De leerlingen kunnen op verschillende
manieren met de de beat verdergaan.

De leerlingen presenteren hun beat aan
elkaar.
De leerlingen kunnen benoemen
hoe hun beat tot stand is gekomen. Ze
geven daarbij ook aan welke elementen
goed gingen, welke minder waren, en hoe
ze dit hebben opgelost.
De leerlingen kunnen hun beat
verrijken met livemuziek, tekst of
beeldmateriaal.
Mijn eigen stijl voor de Elektruck uit les 2
eventueel een eigen instrument of
voorwerp (voor wie dat wil gebruiken in de
Elektruck)
eventueel tekst om te rappen of te
zingen (voor wie dat wil gebruiken in de
Elektruck)

■

computer en digibord met geluid
resultaten van de workshop op de
website: on tour in Wijk bij Duurstede en
Leusden
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Lessenoverzicht De Elektruck on tour
Les 1 De Beat creator
Tijd

45 minuten

Voorbereiding

Bekijk de filmpjes over de Elektruck.
Bekijk het filmpje van de Herman
Brood Academie.
Bekijk de filmpjes
op de leerlingenpagina De Elektruck on
tour.
Print werkblad Filmpjes kijken
artiesten (pdf) voor alle leerlingen.

Activiteit

Over de Elektruck
De beat creator
Nog meer filmpjes
Zelf kijken

Fruitweg 48

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

Les 2 Je eigen stijl

Les 3 In de Elektruck

45 minuten
Je kunt de opdrachten ook verspreiden over
verschillende momenten in de week.

■

Hoe wordt muziek gebouwd?
Samples: bouwstenen
Je eigen stijl

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

■

Les 4 Showtime

60 minuten in de Elektruck
60 minuten in de klas
(In totaal is de klas 2 uur bezig met het
project.)

45 minuten

Verdeel de leerlingen over twee groepen.
Zorg dat de tweetallen uit les 2 bij
elkaar zitten.
Laat de leerlingen hun mindmap
meenemen.

Zet de resultaten van de workshop op de
website: on tour in Wijk bij Duurstede en
Leusden klaar om te bekijken.

In de Elektruck
Workshop in de klas

Laat maar horen
Van idee naar beat
Je beat met...
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