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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.  
Er zijn twee mogelijkheden: Het lied met 4 coupletten of een versie met 8 coupletten. 
Werkwijze:  

1e les: Waarover zou deze les gaan? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd? 

Inleiding 1P 
Doel: Kennismaken met het nieuwe lied. 
Werkwijze:  

Groep 7/8: Laat de kinderen kladblok en pen pakken. 
Geef vragen vooraf:  
1. Vertel na afloop hoe de vorm van dit lied is: Coupletten? Refreinen? enz… Je mag aantekeningen 
maken. Tip: Schrijf niet meer dan een losse letter op, anders mis je een stukje van de film. 
Intro, gesproken tekst(“Wat is Carnaval?”), couplet 1, refrein 1, tussenspel, couplet 2, refrein 2, 
tussenspel, couplet 3, refrein 3, refrein 3, couplet 4, refrein, bridge (“Dat is Carnaval!”, 2e referein, slot. 
Groep 5/6/7/8: 2. Waar gaat dit lied over? 3. Welke instrumenten heb je gezien in dit filmpje? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Kennismaken met Turkse dans 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat betekent de titel van dit filmpje? (Anatolia is een gebied in Turkije.Dit is een beroemde groep die 
wereldwijd optreedt. Deze compilatie geeft in het kort een indruk van hun repertoire.)  
2. Vertel iets over de dansen en de kostuums van deze groep.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Kies een kind die de cursieve tekst voordraagt. 

Kern 2 

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Carnaval, Turkije  
Inhoud: Carnavalslied in Turkse stijl, tekstimprovisatie, spelen van 
instrumenten, kennismaken met Turkse instrumenten 

http://www.musicoach.nl


Wat is Carnaval? Ⓒ www.musicoach.nl 

Doel: Leren van het 2e couplet. 
Werkwijze:  

Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Opdracht: Stap bij de rode lettergrepen op de grond, klap bij de blauwe in je handen 

Kern 3 
Doel: Leren van het 3e couplet. 
Werkwijze:  

Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 
Opdracht: Verzin bij de rode en blauwe lettergrepen een nieuwe - eenvoudig en ritmische - beweging.  

Kern 4 
Doel: Leren van het 3e couplet. 
Werkwijze:  

Bespreek nog eens de vormballonnen onderaan het scherm: Roze=inleiding 3x; Oranje=Gesproken 
tekst; Groen=couplet; Rood=refrein; Blauw=bridge 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 5  Voor de 1e les  
Doel: Een vervangende tekst verzinnen voor een deel van het refrein 
Werkwijze:  

Verdeel de klas in groepjes. Elke groepje gaat in max 5 minuten tijd voor elke zin van het refrein een 
ander einde verzinnen. Het liefst rijmend, de tekst moet goed in het ritme passen.  
Dan worden de resultaten klassikaal beluisterd: Elk groepje spreekt of zingt hun tekst.  
De beste oplossing wordt gekozen en genoteerd op het bord.  
Dan zingt de hele groep de nieuwe versie met gebruik van de speler.  

Kern 6 Voor de 2e les 
Doel: Een vervangende tekst verzinnen voor het ander deel van het refrein zodat nu een compleet nieuw 
refrein is gemaakt.  
Werkwijze:  

Verdeel de klas in groepjes. Elke groepje gaat in max 5 minuten tijd voor elke zin van het refrein een 
ander begin verzinnen. Het liefst rijmend, de tekst moet goed in het ritme passen.  
Noteer de zelf verzonnen tekst uit les 1 op het bord. 
Dan worden de resultaten klassikaal beluisterd: Elk groepje spreekt of zingt hun tekst.  
De beste oplossing wordt gekozen en genoteerd op het bord.  
Dan zingt de hele groep de hele nieuwe versie met gebruik van de speler.  
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Kern 7 
Doel: De maat spelen op verschillende instrumenten, in serie spelen. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke vier instrumenten zie je hier? (cowbell, beatring, claves, bekkens) 
Vraag: Kijk naar de kleuren in de tekst en die van de verschillende vierkanten met instrumenten. 
Vraag: Wat zou de bedoeling zijn? (De rode lettergrepen worden begeleid met een tik op de cowbell, de 
roze met de beatring, enz.) 
Verdeel je klas in vier groepen: Elke groep krijgt een instrument uit dit rijtje. (Of twee, als je die hebt.) 
Spelletje: Wijs telkens een groep aan: deze laat dan 1x hun instrument(en) horen, de kinderen zonder 
instrument klappen 1x in hun handen. 
Zet de speler aan. Nu kun je meteen checken hoeveel ze van de tekst onthouden hebben.  
Tijdens de refreinen spelen de vier groepen hun lettergreep.  

Kern 8 
Doel: Kennismaken met de namen en het uiterlijk van verschillende Turkse muziekinstrumenten.  
Werkwijze:  

Opdracht: Laat de klas een kladblok en pen pakken. Ze schrijven de namen van de instrumenten onder 
elkaar. Ze proberen een paar minuten zelf de bijbehorende nummers achter de juiste naam te zetten. 
Voor kinderen met Turkse achtergrond zal dit nog wel lukken. Voor anderen zal dit moeilijk zijn.  
Variatie: Maak er een raadspelletje van: Gebruik daarvoor de bijlage onderaan deze handleiding. Lees 
de zinnen voor en laat ze telkens dan een keuze maken.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en controleer de antwoorden. Bespreek kort het uiterlijk van elke instrument.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie);  
Werkwijze: 

Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een couplet toebedeeld. 
De refreinen worden door allen gezongen. 
Zet speler 1 aan.De kinderen zingen het hele lied. 
Wissel daarna van coupletten. 
Zet speler 2 aan: De playbackversie 
Wijs eventueel bij de ballonnen onderaan aan waar ze zijn in het lied. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); spelen van de maat op instrumenten. 
Werkwijze: 

Verdeel je klas in 4 groepen: Elke groep krijgt een couplet en een instrument, zoals geoefend in kern 7. 
De refreinen worden door allen gezongen. Elke groep speelt of klapt hun lettergreep.  
Zet speler 1 aan.De kinderen zingen het hele lied. 
Wissel daarna van coupletten. 
Zet speler 2 aan: De playbackversie 
Variatie: gebruik speler 2: De klas zingt nu hun zelf verzonnen tekst bij de refreinen.  
Wijs eventueel bij de ballonnen onderaan aan waar ze zijn in het lied. 
Extra: verzin een dans bij de refreinen  met als basis de tekst. (Of hun eigen tekst.) 
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(Wat is Carnaval. 4x) 

Ons vader komt uit Istanbul, ons moeder is van Best 
Mijn zus komt uit Turkije en uit Brabant komt de rest 

Ik vroeg eens ons moeder: Wat is Carnaval? 
Kreeg ik dit als antwoord: Doe maar lekker mal 
Trek je gekste kleren aan, een petje op je kop 
Doe de polonaise en jij loopt dan voorop! 

Los uit de heupen, til op je voet 
Schud met je billen, zwaai met je hoed! 
Hand op de schouder, maak een lange stoet 
Hoofd in de wolken, zo gaat het goed! 

Ik vroeg toen ons vader: Wat is Carnaval? 
Kreeg ik dit als antwoord: Je moeder doet dan mal 
Ze trekt de gekste kleren aan, een petje op d’r kop 
Ze doet de polonaise en zij loopt dan voorop! 

Los uit de heupen,… 

Ik vroeg aan de juffrouw: Wat is Carnaval? 
Kreeg ik dit als antwoord: Ik pak mijn sambabal 
Ik doe een rieten rokje aan, met een leuke hoed 
En dans de samba heel dag en voel me supergoed 

Los uit de heupen,… 

Ik vroeg aan de buurman: Wat is Carnaval? 
Kreeg ik dit als antwoord: Ik dans dan met Chantal 
Ik vind dat toch zo’n leuke meid, een echte hartendief 
En zij vindt mij een leuke drol, een lekker gekke pief! 

Los uit de heupen,… 

Dat is Carnaval. 4x 

Los uit de heupen,… (2x) 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Bijlage bij kern 8: 

Darabuka: Dit is een slaginstrument. Het heeft de vorm van een zandloper. (8) 
Tanbur: Dit is een snaarinstrument. Het heeft 3 snaren. (3) 
Ud of Oud: Dit is ook een snaarinstrument. Het heeft 3 klankgaten en veel 
snaren. (2) 
Zurna: Dit is een blaasinstrument met een dubbelriet in het mondstuk. (1) 
Davul: Is een groot slaginstrument. het wordt bespeeld met een dikke stok en 
een dun stokje. (7) 
Ney of Lothar: Dit is een blaasinstrument. Het lijkt op een dwarsfluit. (9) 
Nakkare: Dit zijn 2 slaginstrumenten aan elkaar, gemaakt van klei en een 
huid. Je bespeelt ze met je vingers of hand. (6) 
Tar: Dit is een slaginstrument dat met de hand wordt bespeeld. (5) 
Saz: Dit is een snaarinstrument, peervormig, zonder klankgat. (4)
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