
Banuwa Ⓒ www.musicoach.nl 

 

Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat heb je allemaal gezien? Heb je ook instrumenten gezien?  (basgitaar, electrische gitaar, drumstel, 
buistrom, djembe) 
2. Welke instrumenten denk je te herkennen? (Percussie, fluiten, snaarinstrument.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed naar het instrument en hoe erop gespeeld wordt. Weet iemand hoe dit instrument heet? 
(Kora) 
2. Luister goed en kijk goed: Wat speelt hij met zijn linkerhand? (Begeleiding) En zijn rechterhand? (De 
melodie) 
3. Op welk ander instrument lijkt de klant wel een beetje? (De harp) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. Vertaling: Mooi meisje, huil niet. 
Werkwijze: 

Laat een kind de tekst voorlezen. Vertel hen de vertaling.  
Zet de speler aan: 1e ronde: De kinderen lezen half-hardop de tekst mee. 2e ronde: de kinderen neuriën 
de melodie mee; de 3e, 4e en 5e ronde: De kinderen zingen het lied mee. 
Vraag: Hoe vaak heb je het hele lied gehoord? (5x) 
Tip: Als je de djembé in het voorspel snel hoort roffelen, begint het zingen. 
Zing het lied nog eens: Let op de uitspraak: Mooie, open A’s en O’s. 
Verzin elke ronde een andere beweging erbij: Klappen, stappen,  

Groep: 6/7/8 
Thema: Afrika, Liberia 
Inhoud: Een traditionele canon uit Liberia, canon zingen, aandacht voor 
de Kora, ritmes leren en spelen in 2 niveaus, begeleiding spelen op 
xylofoon en/of Boomwhackers op 2 niveaus.

http://www.musicoach.nl


Banuwa Ⓒ www.musicoach.nl 

Kern 2 
Doel: Canon zingen 
Werkwijze:  

Verdeel je klas in 4 groepen.  
Opdracht: Kijk naar de kleuren/ Elke groep krijgt een kleur. Wat zou de bedoeling zijn?  

Alle 4 groepen beginnen samen 
Dan begint de blauwe groep alleen te zingen.  
De rode groep begint als blauw de eerste zin heeft gezongen 
De groene groep begint als rood de eerste zin heeft gezongen. 
De paarse groep begint als groen de eerste zin heeft gezongen. 

Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen mee.  
Vraag: Waarom staan er pijlen op het laatst? (Fade out: Zachter gaan zingen totdat er geen geluid meer 
is.) 
Oefen dit een paar keer. 

Kern 3 
Doel: Ritmes lezen en spelen. Niveau 1.  
Werkwijze: 

Opdracht: Kijk goed naar de kleuren en de instrumenten. Wie speelt rood? (De trom) Wat speelt de 
trom? (De 1e en de 3e tel) 
Laat speler 1 horen. Zodra de kinderen kunnen, klappen ze mee. 
Zo ook met de andere ritmes.  
Tip: Bij ritme 3: Begin met een ssst (met vinger voor de mond) op de 1e tel.  
Verdeel je klas in 4 groepen. Geef elke groep een ritme. Laat elke groep om beurten hun ritme klappen. 
Verdeel de instrumenten over de vier groepen.  
Laat elke groep hun ritme spelen na elkaar. (Ketting) 
Groep 1 begint, groep 2 valt in enz. (Stapel) 

Kern 4 
Doel: Begeleiding spelen op melodie-instrument. Niveau 1. Je kunt hier ook een keyboard gebruiken.  
Werkwijze:  

Vraag: Welke tonen worden niet gebruikt? (D en B) Wie kan alle tonen op een rijtje opnoemen, ook die 
niet gebruikt worden? (CDEFGABcdefg) 
Zoek een kind dat wil spelen. Als je een xylofoon gebruikt: geef twee kloppers! Laat hem/haar even 
langzaam zoeken naar de juiste tonen van rijtje 1.  
Laat speler 1 horen. Laat het kind proberen mee te spelen. (4 tellen vooraf) 
Als je nog een 2e xylofoon hebt: Deze kan rij 2 spelen en evt. een 3e xylofoon rij 3.  
Je kunt ook twee kinderen op 1 xylofoon rij 1 of 3 laten spelen: De ene laag, de andere hoog.  

Kern 5 
Doel: Kennismaken met een nieuw instrument: De Kora. (Zie inleiding 2) 
Werkwijze:  

Laat de vijf verschillende foto’s achter elkaar zien met de opdracht: Zoek de overeenkomsten en de 
verschillen. 
Laat de film zien, met de opdracht: Welke andere instrumenten worden gebruikt? (Gitaar, basgitaar, 
kalebas, conga’s) 
Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kora_(instrument) (Klik op het woord ‘Kora’) 
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Kern 6 
Doel: Begeleiding spelen m.b.v. Boomwhackers 
Werkwijze:  

 Bespreek kort de kleuren en de werking van de BW (boomwhackers): Elke toon heeft een eigen kleur, 
er is een hoge (korte lengte) C en een lage C (langste van de set) Neem het ene uiteinde van de 
boomwacker in de je hand en tik met het andere uiteinde op je andere hand, op de tafel, op de knie…. 
Verdeel de BW over je groep. Laat de B (roze) eruit  
Wijs elke BW aan: De kinderen met die kleur laten hun BW horen. Ook door elkaar proberen. 
Klik op de pijl rechtsonder: Elke BW wordt nu met een gekleurde stip aangegeven. Samen vormen ze 
een tegenmelodie.  
Oefen slow motion door elke stip aan te wijzen in een langzaam tempo. Dan nog eens op een hoger 
tempo. Probeer het dan eens door de speler aan te zetten: De kinderen zetten in zodra de zang begint.  
Klik op de rechterpijl rechtsonder: 
Nu staan er telkens 3 stippen boven elkaar. Dat samen akkoorden. (C C F F C C C C). Volg de vorige 
stappen.  

Kern 7 
Doel: Ritmes lezen en spelen. Niveau 2.  
Werkwijze:  

Dezelfde werkwijze als in kern 3. 
Let op: Ritme 1: de eerste maat is anders dan de twee maat.  
Dat geldt ook voor ritme 2. 
Ritme 2: Speel met twee handen: Donkerblauw: Midden van het vel, lichtblauw: Rand van het vel 
Ritme 3: Maracas: Donkergroen met hand 1, lichtgroen met hand 2. Guiro: Donkergroen: heen, 
lichtgroen: terug. 

Kern 8 
Doel: Begeleiding spelen op melodie-instrument. Niveau 2. 
Werkwijze:  

Dezelfde werkwijze als in kern 4. 
Let op: Het tempo van spelen is nu verdubbeld!  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes en begeleiding van 
niveau 1 uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Kies enkele kinderen uit die de begeleiding op xylofoon(s) spelen. Zij zitten ook apart.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje het koor.  
Verdeel de zangers in 4 groepen en laat ze canon zingen zoals aangeleerd in kern 2.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes en begeleiding van 
niveau 2 uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Kies enkele kinderen uit die de begeleiding op xylofoon(s)/BW spelen. Zij zitten ook apart.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Verdeel de zangers in 4 groepen en laat ze canon zingen zoals aangeleerd in kern 2. 
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banuwa banuwa banuwayo! 
banuwa banuwa banuwayo! 
neni alano, neni alano, neni 
alano, banuwa, alano, alano
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