Muziekquiz
Deze les is een straight forward muziekquizje voor als je even een half uurtje
niets te doen hebt. Uiteraard mag je zelf alle voorbeelden veranderen en er
andere liedjes voor in de plaats zetten, maar dit is het idee;
Je laat de kinderen de liedjes stuk voor stuk horen, en de kinderen schrijven op
hun blaadje welke instrumenten ze in de muziek horen. Bij de stukken die ik heb
gekozen zijn er altijd wel meerdere instrumenten te horen, en het is de uitdaging
ze allemaal te vinden.
Daarnaast heb ik een aantal nummers opgezocht die overduidelijk zijn ´geautotuned´. Een aantal zijn dit ook niet. Leg wel eerst aan de kinderen uit wat
autotune is, door wie en waarom dit wordt gebruikt en geef misschien een
voorbeeldje. Voor de mensen die het niet weten; Autotune is een software
ontwikkeld om de toonhoogte in vocale en instrumentale muziek te meten en te
veranderen. Oorspronkelijk was het bedoeld om foutjes in toonhoogte te
verbergen of te verbeteren, zodat zanglijnen de perfecte toon kregen ondanks
oorspronkelijke afwijkingen. Tegenwoordig wordt het echter veel gebruikt door
rappers en popmuzikanten om hun sound net een andere kleur te geven. Goede
voorbeelden zijn bijvoorbeeld nummers van Imogen Heap, Owl City of Believe
van Cher.

Muziekquiz!
Welke muziekinstrumenten hoor je? Je kunt kiezen uit: Drumstel, Piano, Gitaar, Basgitaar,
Viool, Zang, Saxofoon, Trompet of het klokkenspel. Er zijn altijd meerdere instrumenten!
Bonobo – Walk in the Sky

_______________________________________

Coldplay – Viva la Vida ________________________________________
Dave Brubeck – Take Five

______________________________________

Rony Jordan – So What

________________________________________

Spinvis – Astronaut

_________________________________________

Mozart – Ave Verum Corpus

______________________________________

Autotune
Is de zang wel of niet geautotuned?
Imogen Heap – Hide and seak

________________________

The Black Atlantic – Fragile Meadow

_____________________________

T-Pain Featuring Lil Wayne - Can't Believe It ____________________________
Cher – Believe ___________________
Cat Stevens – Morning has broken _________________________

