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Welkom: Welkom: Zelf een tekst schrijven voor een Carnavalslied. De 
melodie is ongeveer gegeven, het ritme en het schema staan vast. 

Inleiding 1: Om in de stemming te komen: Carnaval Internationaal. Een clip 
toont een paar plaatsen waar Carnaval gevierd wordt. Kijkopdracht: Welke 
landen komen hier aan bod? Zijn er verschillen? Luisteropdracht: Waar komt 
deze muziek vandaan? (Carnaval Festival van de Efteling) Waarom is dit 
Carnavalsmuziek? 

Kern 1: Laat de muziek een keer. Hetzelfde tempo en maatsoort als bij de 
inleiding. We analyseren de opbouw: Geel: tussenspel, Groen: Couplet, 
Blauw: Refrein. Het refrein bestaat uit 4 maten, elke maat uit vier tellen. Alle 
delen van dit leid hebben dezelfde opbouw. Het laatste refrein wordt 
herhaald. 

Kern 2: Laat de melodie van het refrein horen. Wijs op de afbeelding aan hoe 
de melodie verloopt. Twee zinnen die op elkaar lijken, maar anders eindigen. 
Elke zin bestaat uit twee stukken. Laat de melodie aan paar keer meezingen. 
Wijs erop dat deze melodie voor de 1e tel begint. (Opmaat) 

Kern 3: Natuurlijk mag je de melodie een beetje veranderen als dat beter 
uitkomt voor de tekst. Bespreek de veranderingen en laat beide variaties na 
elkaar horen. In principe is elk woord een lettergreep of een woord. Je mag 
eventueel de opmaat ook weglaten en op de tel beginnen. 

Kern 4: Verdeel de klas in 6 groepen, elk gaat nu een tekst schrijven die past 
in de vier stukken van het refrein. Telkens moet getest worden of het aantal 
lettergrepen/woorden past op de melodie. Soms moet je zinnen ombouwen 
om het accent goed te krijgen. Laat elk hun tekst zingen mbv de speler. 
Welke tekst is het beste: Schrijf die op het bord.

Kern 5: Nu luisteren naar het couplet. Analyseer de melodie. Oefen deze mbv 
van de spelers. Ook hier kunnen variaties aangebracht worden: Tonen samen 
nemen of juist splitsen in twee tonen. 
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Afsluiting 1: Elk couplet wordt met steekwoorden in de tekstballonnen 
geplaatst. Iedereen zingt het hele lied mee. Daar kunnen we een opname van 
maken en mixen onder de begeleiding. 

Wat hebben we gedaan? Gekeken en geluisterd. Tekst geleerd. Melodie 
geleerd. Gezongen. De vorm van het muziekstuk bekeken en gebruikt. 
Gepraat en gezocht naar andere mogelijkheden. 

Wat kun je nog meer doen? Dansen op deze muziek. Lied begeleiden met 
‘zelfverzonnen instrumenten’. Afspreken welke instrumenten bij welk stukje 
mogen spelen. Zelf ritmes erbij laten verzinnen. De woorden van de tekst 
omzetten in ritmes en daarmee spelen. Luisteren naar de muziek en 
benoemen welke instrumenten je hoort.

Kern 6: Nu gaat elke groep een couplet verzinnen. Je kunt ook vooraf een 
rode draad afspreken. Elk maakt een couplet bij dat gegeven. Het zou mooi 
zijn als er een rijmschema uitkomt: AABB of ABAB. Let op de accenten en 
controleer telkens of het past. Elke groep laat het resultaat horen. Het beste 
couplet wordt genoteerd. 

Kern 7: Nu worden couplet en refrein samengevoegd en uitgeprobeerd. 
Herhaal telkens hetzelfde couplet en refrein en bespreek wat er aan 
verbeterd kan worden. Dan kijkt elke groep nog een keer naar zijn eigen 
couplet. Elke groep zingt daarna zijn eigen couplet mbv de speler. 


