Het keukenorkest
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’
Inleiding voor kringgesprek (optioneel):
Op een dag zitten Sander en Anne op de bank naar buiten te kijken. Opeens horen ze buiten
een geluid. Wat is dat? Rrrrr boem boem tjak, rrrr boem boem tjak. Wat zou het kunnen
zijn? Ineens zien ze het: het is een fanfare! Mannen en vrouwen met grote trommels en
bekkens lopen door de straat en trommelden er vrolijk op los. Sander en Anne willen ook
wel in een fanfare, maar zulke mooie instrumenten hebben ze niet. Mama heeft een idee:
“Jullie maken gewoon een orkest met potten en pannen uit de keuken” En dat klinkt zo:

Beluisteren
‘Het keukenorkest’ met zang kan je hier beluisteren.
De instrumentale versie van kan je hier beluisteren

Spelen
Bij dit liedje spelen de kinderen op allerlei voorwerpen uit de keuken. Verder is het leuk om
een call and response te doen met de klas. Ook wel een ‘vraag en antwoord spel’ genoemd.

Wat hebben we in de uitzending gebruikt?
Voorwerpen uit de keuken, zoals potten, pannen, lepels, flessen, pakken rijst.

Speelwijze
Call and response: In de uitzending doet Ben een call and response met de kinderen
voorafgaand aan het zingen. Deze call and response kan je met de klas doen door zelf de rol
van Ben over te nemen en zijn spel na te doen. Ook is het mogelijk om de kinderen het na te
laten doen door dit gedeelte van de aflevering te laten zien in de klas.

De call en response wordt gedaan op bovenstaand schema. In het schema wordt in maat
1,3,5 en 7 het ritme voorgedaan en de maten erna (dus 2,4,6 en 8) herhalen de kinderen dit
ritme. In de laatste maat (negen) roffelen de kinderen vrij op de instrumenten net zolang
totdat het 'stop' gebaar wordt gegeven.

Instrument
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Het keukenorkest’ is het drumstel.
Klik hier voor een voorbeeld van het geluid van een drumstel.
Wist je dat…
- Vroeger alle trommels in het drumstel apart door mensen bespeeld werden
- Ze toen besloten om één persoon aan te wijzen die ze allemaal zou spelen
- Dit eerst heel lastig was om allemaal met de hand te doen en ze daarom hebben
bedacht dat de grote trom met de voet zou worden gedaan

Uitzending
De volledige uitzending kan hier bekeken worden.

