Schrijf een eigen
popliedje voor je
school
De meeste basisscholen hebben geen
schoollied of nog een ouderwets schoolliedje
wat niet meer gezongen wordt en waarvan
niemand meer het bestaan van weet. Terwijl
een schoolliedje juist heel goed is voor de
binding tussen de kinderen op school. De
workshop ‘schrijf je eigen schoolpoplied’ is
speciaal ontwikkeld om groepen leerlingen
te laten meedenken en meeschrijven aan hun
eigen stoere eigentijdse schoollied!

Uit welke onderdelen bestaat eigenlijk een
lied? En wat maakt mijn school nou zo leuk
en bijzonder? Hoe maak ik van al deze leuke
gedachten mooie zinnen en een goed rijmende
liedtekst ? Leerlingen van groep 5 tot en met 8
gaan met al deze vragen tijdens de workshop
aan de slag. In kleine groepjes maken ze
tijdens de workshop een liedtekst over hun
eigen school. Tijdens de workshops leren
de kinderen met elkaar samen te werken
en op een leuke en creatieve manier na te
denken over het schrijven van liedjes en hun
school. Het schrijven, uitvoeren en opnemen
van de liedtekst en het lied bevordert de
samenwerking en binding tussen de kinderen
en het schoollied stimuleert de eigenwaarde,
de saamhorigheid en het wij gevoel onder de
kinderen van de school.
Door de workshops leren de kinderen ‘out of
de box’ na te denken, net een beetje anders
dan normaal. ‘Ik wist niet dat ik zo creatief
kon zijn’ is een veelgehoorde opmerking van
de kinderen. Maar ook de leerkrachten zijn
meestal verbaasd over zoveel creativiteit in de
klas. De kinderen komen dan ook met de meest
verassende gedachten, zinnen en woorden
aanzetten. De kinderen denken meestal dat
het heel moeilijk is om een liedtekst en lied te
maken. Al spelenderwijs komen ze erachter
dat het helemaal niet moeilijk is en zelfs heel

leuk is om je gedachten op rijm te zetten in een
liedtekst en op een melodie.
De leerlingen leren dat een liedje uit lagen
bestaat en je met een klein beetje kennis
van een instrument al kan meespelen in
een schoolband. Met een paar akkoorden
kan je zelfs al een heel mooi en pakkend
lied schrijven! ‘Het is heel leuk om te zien
dat kinderen die in het begin niet voor
publiek durfden op te treden aan het
einde bij de uitvoering de sterren van de
hemel zingen alsof ze het al jaren hebben
gedaan’ aldus een leerkracht van een
school.
studio opname en uitvoering
Tijdens de tweede workshop wordt het
lied aan de kinderen gepresenteerd
en wordt de melodie met de kinderen
geoefend. Ter plekke wordt dan
met de mobile studio een koor van
kinderenstemmen opgenomen. Het
eindresultaat van het popliedje wordt
klaar gemaakt in een studio. Daarna
wordt het gepresenteerd door de
kinderen op een mooie gelegenheid aan
de hele school, de leerkrachten en de
ouders van de kinderen. De kinderen
mogen dan na het optreden de eerste
single van hun zelfgeschreven popliedje
overhandigen aan de directeur van de
school. Mocht een school nog meer
willen dan is er ook nog de mogelijkheid
om een echte videoclip te maken van het
geheel.

Muzikale groet van Marco Emmerig
Kijk op www.tune4u.nl voor meer informatie.
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