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Music Maestro
Hallo music maestro's,

One, two, three: let's play! Speel jij een muziekinstrument? Deze week op
de BSO zijn we allemaal muzikanten. We maken namelijk onze eigen
instrumenten, maar dat is nog lang niet alles.
Want echte music maestro's kunnen natuurlijk van alles muziek maken:
van onderdelen uit de natuur tot het maken van liedjes met de gekste
zinnen. En we gaan zelfs drumsticks eten, ben je ook zo benieuwd hoe dat
proeft?
Ben je klaar voor een week vol muziek, plezier en gezelligheid? Kom dan
naar de BSO toe!
Groetjes van het muzikale BSO team

Maandag
Muzikale knikkerbaan

Spijkers in een plank slaan maakt een hoop lawaai. Maar als we met
dit werkje klaar zijn dan maken we muziek in plaats van lawaai. Als
je de knikkers over deze baan laat rollen krijg je een mooi muzikaal
effect.
Welk muziekinstrument ben je?

Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden
welk muziekinstrument je bent?

Dinsdag
Piano sandwich

Van heel gewoon wit brood maken we een eetbaar piano
toetsenbord. Zoals wel vaker is dit hapje er ook weer eentje
waarvan we het eigenlijk bijna zonde vinden om 'm op te eten.
Daarom maken we er zeker een foto van!
Mondharmonica maken

Weet je wat een harmonica is? Het is een klein instrument waar je
ontzettend veel geluid mee kunt maken. Wij maken onze eigen
harmonica, het begin van een orkest!
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Woensdag
Ritsel rammel rondom

Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met van
alles rammelen, ritselen, plonsen, trommelen, doe mee!
Dobbel voor muziek!

Op de ene dobbelsteen staan verschillende acties en op de andere
dobbelsteen staat het tempo beschreven. Iedereen mag om de
beurt gooien met de dobbelsteen en de actie uitbeelden. Leuk
improviseren!

Donderdag
Wirwar van woorden

Wat we nu voor rare teksten gaan zingen... Ergens komt het
bekend voor, maar het klinkt best gek. Kun jij het liedje weer in
elkaar zetten?
Wie is de Music Maestro?

Welkom bij de grote Muziek Quiz! Laat horen en zien hoeveel jij
over muziek weet: ben jij dé music maestro?
Groene smoothies

Misschien vind je het gek om groente en fruit te combineren tot 1
shake. Maar probeer het vandaag eens uit, je zult proeven dat het
lekker is!

Vrijdag
Gitaar van tissuedoos

Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan
natuurlijk het hebben van een gitaar: maak hem zelf!
Food art: muzikanten

De drummer en gitarist die wij vandaag gaan maken kun je gewoon
opeten. Ze zijn namelijk best gezond én zien er ook nog eens heel
grappig uit!

