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Doelen: 
De leerlingen: 

- Leren bekende artiesten uit de 80’s kennen 
- Leren wat Live Aid was en USA for Africa 
- Leren wat een synthesizer en een drumcomputer zijn 
- Leren 32 jaar van Doe Maar zingen en spelen op boomwhackers 

 
Benodigdheden:  
- Digitaal schoolbord met internettoegang. 
- De linkjes uit deze lesbrief. 
- Boomwhackers 
 
 
Tijdsduur: Circa 45 minuten  
 
De schuingedrukte informatie in deze lesbrief kan steeds als basis gebruikt 
worden om de lesonderdelen te introduceren. 
 
 

1. Inleiding 

Muziek is altijd in beweging. Elke generatie heeft zijn eigen nieuwe 
ontwikkelingen en muzikale helden. Er is één periode waarin er wel erg veel 
gebeurde.  
 
Vraag aan de klas of ze weten in welke tijd de volgende artiesten voor het 
eerst succesvol waren. Laat van elke video een kort fragment zien. Vraag ook 
of ze de artiesten kennen. Let op: zet de video’s eerst op ‘schermvullend’ 
anders zijn de namen in beeld te zien. 
 
Madonna - Material girl:  
https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8  
 
George Michael – Careless whisper: 
https://www.youtube.com/watch?v=izGwDsrQ1eQ 
 
Whitney Houston – I wanna dace with somebody: 
https://www.youtube.com/watch?v=eH3giaIzONA   
 



	

 
– 3 – 

Prince – Rasberry Baret: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7vRSu_wsNc  
 
Al deze artiesten werden beroemd in de jaren tachtig van de vorige eeuw en 
sommigen zijn het nog steeds. Misschien kunnen leerlingen of jijzelf nog wat 
meer vertellen over deze artiesten. 

 
 

2. Synthesizer en drumcomputer 

Een van de redenen waarom de muziek in de jaren ’80 zich zo ontwikkelde 
was de opkomst van de synthesizer. De synthesizer is een elektronisch 
toetsenbord waarmee allerlei klanken kunnen worden gespeeld en bewerkt 
die met gewone muziekinstrumenten niet mogelijk maken. Moderne DJ’s 
maken daar nog steeds veel gebruik van, maar dan meestal in de vorm van 
synthesizer-software op de computer. 
De synthesizer was zo populair dat er een hele stroming synthesizer-pop 
ontstond. Zoals in deze video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TRCQmNMOqUY 
 
Ook de drumcomputer werd uitgevonden. Dit merk, de Roland TRT-808, was 
zo populair dat er zich zelfs een band naar vernoemde. 808 State. 
Hier kun je de TRT-808 horen:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YeZZk2czG1c 

 
 
Live Aid/We are the world 

In 1985 werd er een internationaal benefietconcert georganiseerd voor een 
enorme hongersnood in Ethiopië: Live Aid. 16 uur lang traden er over de hele 
wereld beroemde artiesten op voor het goede doel. Het grootste wereldwijde 
TV-spektakel ooit! De hele wereld keek mee. Voor sommige bands was dit 
ook hun grote doorbraak, bijvoorbeeld voor U2. 
 
Laat een stukje van het U2 concert op Live Aid zien: 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=532&v=2zIW8qDPhos 
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Ter bestrijding van diezelfde hongersnood werd er ook een lied geschreven 
door Michael Jackson, sowieso één van de grootste artiesten van de jaren ‘80. 
Heel veel beroemde Amerikaanse artiesten deden er onder de gezamenlijke 
naam USA for Africa aan mee. Het lied heet: We are the world. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI 
 
Zing het lied samen met de klas mee. De liedtekst vind je hier: 
http://www.metrolyrics.com/we-are-the-world-lyrics-usa-for-africa.html 
 
Het is ook leuk om te kijken of leerlingen nog artiesten uit deze video 
herkennen. We zien onder andere Bruce Springsteen, Diana Ross, Michael 
Jackson zelf, Paul Simon, Cindy Lauper, Stevie Wonder, Billy Joel en Tina 
Turner. 
 

3. Zingen en spelen ‘32 jaar’ 

In Nederland werd in de jaren ‘80 de Nederlandstalige popmuziek populair. 
Bijvoorbeeld de band Het Goede Doel van Henk Westbroek. Maar vooral Doe 
Maar, de band van Ernst Jansz en Henny Vrienten. Zij combineerden hun 
Nederlandse teksten met Ska en Reggae-muziek. Sinds 1 dag of 2/32 jaar was 
één van hun grootste hits: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eesVkzqYgXw 
 
De songtekst vind je hier: http://www.songteksten.nl/songteksten/42110/Doe-
Maar/Sinds-een-dag-of-twee.htm 
 
Je kunt delen van het lied laten spelen op Boomwhackers. Vanwege de 
speelbaarheid is in de onderstaande partituur een andere toonhoogte 
gekozen dan het origineel. Meespelen met de video klinkt daarom niet goed. 
Er worden twee opties gegeven. Eentje met traditionele notatie voor wie dat 
leest (deze is iets ingewikkelder) en eentje met Boomwhacker-kleuren. 
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Notenschrift 
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Kleurnotatie 
 
De cijfers in de bovenste regel van de diagrammen zijn steeds de tellen van 
de maat. 
 

1 2 3 4 
C C C C C C C C 
      G G 
      E E 

 
Dit eerst 2x spelen als intro, daarna vier keer spelen, bij elk van de 
onderstaande regels: 
 
Sinds een dag of 2,  
vlinders in mijn hoofd. 
Sinds een dag of 2,  
aangenaam verdoofd. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 
A  A   E E   F F   G  G  
C C   C C   D D   D  D  

 
Ik was haast                 vergeten               hoe’t voelt om        verliefd       te  
 
 

1 2 3 4 
C C C C C C C C 
       G G 
      E E 

 
zijn. (dit blok nog een keer herhalen als tussenspel, dan weer terug naar het 
begin) 
 


