Lesbrief Méér Muziek in de Klas

Doelen:
De leerlingen:
- Leren wat Disco is en hoe het ontstaan is
- Leren een aantal bekende Disco-artiesten kennen
- Leren het lied Mama mia zingen
- Leren de dansbewegingen van YMCA
- Leren met verschillende lichaamsdelen te dansen
Benodigdheden:
- Digitaal schoolbord met internettoegang
- De linkjes uit deze lesbrief
- Ruimte voor het discospel
Tijdsduur: Circa 40 minuten
De schuingedrukte informatie in deze lesbrief kan steeds als basis gebruikt
worden om de lesonderdelen te introduceren.
1. Inleiding

Disco is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan. Het kwam voort uit
swingende muziekstijlen zoals funk en soul. Beroemde Disco artiesten waren
the Jackson Five, met Michael Jackson en zijn broers, Boney M en Earth,
Wind and Fire. Disco draait vooral om dansen. Je ziet hier een voorbeeld uit
de film Saturday Night Fever:
https://www.youtube.com/watch?v=YxvBPH4sArQ
Laat een stukje van bovenstaande video zien en nodig de leerlingen uit om de
dansbewegingen te imiteren.

Een grappig weetje: Toevallig gaat de beat van dit lied precies in het goede
tempo voor reanimatie, waarmee je dus iemand in leven houdt; staying alive.
Daarom wordt het lied vaak als ezelsbruggetje gebruikt in EHBO-lessen.
Laat een stukje van dit instructiefilmpje zien:
https://www.youtube.com/watch?v=-A0nAKWTewI
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Ook Nederland had zijn eigen disco groepen. Herkent de klas de middelste
Dolly Dot? Het is Angela Groothuizen, tegenwoordig bekend als jurylid bij The
Voice of Holland.
https://www.youtube.com/watch?v=HWMQ_2WI-EI
2. Mama Mia!

Een van de beroemdste disco-bands in Europa was ABBA. Dit is één van hun
grootste hits.
https://www.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI
Schrijf de volgende vragen op het bord voor je de video start:
1. Hoe denk je dat het nummer heet? (Mama Mia)
2. Welke instrumenten hoor je wel maar zie je niet in het filmpje? (drums
en bas)
3. Waar gaat het lied over? (Iemand die door zijn geliefde slecht
behandeld wordt, maar wie het toch niet lukt om het uit te maken)
Speel na het bespreken van de antwoorden deze meezingversie af en nodig
de klas uit om mee te zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=6OwPHD61Y3s
3. Discotheek

Het woord Disco is een afkorting van discotheek. Muziek stond in die tijd op
dit soort vinyl-schijven. Het Engelse woord voor schijf is ‘disc’. Daar komt het
woord ‘Discotheek’ dus vandaan. Degene die deze platen draait en aankondigt
heet een Disc Jockey. Afgekort DJ. Daar komt ons moderne woord DJ
vandaan. In discotheken werden vaak van tevoren bedachte dansbewegingen
gedaan. Sommige dansjes werden heel beroemd!
Onderstaande dansvideo komt uit de dans-game Just Dance, die veel
leerlingen wel zullen kennen. Laat een fragment zien en nodig de klas uit om
met de figuren in het filmpje mee te dansen. Onderaan in beeld worden
steeds de bewegingen aangekondigd die als volgende aan de beurt zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=7P3581zWlLw
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Je kunt ook een live-discospel spelen. Verdeel het lokaal (of een speelzaal)
met tape in zes vakken. In elk vak wordt door middel van symbool of woord
op een papiertje een lichaamsdeel aangeduid: schouders, handen, billen,
benen armen en hoofd. Het vak waarin je staat bepaalt welk deel van je
lichaam danst. Spreek een signaal af waarop van vak gewisseld moet worden.
Bijvoorbeeld een klap op een trom of een kreet: ‘Disco!’. Gebruik als muziek
bijvoorbeeld Disco Inferno van The Trammps:
https://www.youtube.com/watch?v=A_sY2rjxq6M
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