MELODIE EN HARMONIE
Ze zijn altijd heel vroeg wakker, zingen een vrolijk melodietje, hebben de mooiste kleuren en
kunnen zowel buiten of in een kooitje gezellig bij mensen in huis leven.
Ons mysterie beest is……de kanariepiet!
Deze keer komt de dirigent Marina Besselink met de kanaries Pietje en Joop bij ons op bezoek.
Maar wat heeft een kanariepiet met muziek te maken…? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk.
Kanaries kunnen een MELODIE zingen en dat kunnen wij met onze stem ook. Bij een melodie
hoor je één toon tegelijk. Je hebt ook instrumenten die maar één toon tegelijk kunnen spelen,
dat noemen we melodie instrumenten. Kun je er wat bedenken?
Als een aantal mensen tegelijk een andere toon zingt, noem je dat HARMONIE. O’G3NE is daar
heel goed in. Dat samen zingen noem je ook wel MEERSTEMMIG zingen.
Er zijn ook instrumenten die meer tonen tegelijk kunnen spelen. Bij instrumenten spreken we
dan van AKKOORDEN. Ken jij wat akkoord instrumenten?
Bij een akkoord hoor je altijd drie of meer tonen tegelijk en een akkoord zorgt ervoor dat een
liedje een bepaalde sfeer of emotie krijgt.

Je hebt o.a. majeur of mineur akkoorden
Mineur akkoorden vinden mensen vaak
een beetje verdrietig klinken.

In de uitzending hoor je hoe het liedje ‘Vader Jacob een heel andere sfeer krijgt als Remko er
andere akkoorden onder speelt.
Een eenvoudige manier om meerstemmig te zingen is het zingen van een CANON. ‘I like the
flowers’ is een heel leuke!
I like the flowers, I like the daffodils. I like the mountains, I like the green hills,
I like the firestone, I like to walk alone,
Doe waka doe wake doe waka doe waka…

Voor alles is een liedje
Couplet 1:
Ik zing een liedje bij het opstaan, een lied onder de douche.
Een liedje op de fiets bij windkracht 10.
Ik zing de hele dag en mijn broer die vindt dat stom,
maar ik word er gelukkig van, en daar gaat het toch om!
Refrein:
oehoe aha voor alles is een liedje
oehoe aha een lekker melodietje oehoe ahaaaaa...
Couplet 2:
Een liedje bij het chillen, en een lied op de wc.
een liedje bij de vlinders in mijn buik.
Ik ben nooit echt alleen bij blijdschap of verdriet,
want voor alles hoor ik in mijn hoofd een lied.
Refrein:
oehoe aha voor alles is een liedje
oehoe aha een lekker melodietje
oehoe aha voor alles is een liedje
oehoe aha een lekker harmonietje!

Wil je meer over dit onderwerp weten?
In het stuk ‘Carnaval der dieren’ van de componist Camille Saint-Saëns hoor je hoe de
dwarsfluitist van het Koninklijk Concertgebouworkest haar fluit laat klinken als een vogeltje dat
voorbij fladdert, een prachtige melodie!
Ook kan je op de app over Moessorgski’s ‘Schilderijententoonstelling’ op het digibord zelf een
melodie maken. Ben je een echte componist!

