Deze opdracht krijg je van Clean Pete

Je (eigen) liedje omvormen!
over deze opdracht
VAK: muziek
NIVEAU: vmbo of havo/vwo, leerjaar 1 - 6
THEMA: mijn muziek
TIJDSINDICATIE: 3 à 4 lessen
kijk ook deze vlog

BIJ DEZE LES KRIJG JE
●

Een vlog waarin we de opdracht uitleggen en tips geven!

NODIG BIJ DE OPDRACHT
●
●
●

Muziekinstrumenten (afhankelijk van wat je speelt en welk nummer je kiest)
Computer om muziek op te zoeken
Pen en papier om ideeën op te schrijven

PRAKTISCHE SAMENVATTING
Naar het voorbeeld van Bob Dylan (hoe schrijf je een nieuw liedje?) gaan we een bestaand
nummer nemen en dat steeds verder veranderen, totdat je niet meer echt kunt horen wat het
origineel was.

Deze opdracht is gemaakt door de artiest in het kader van Maak ‘t/Deel ‘t en mag niet buiten dit project worden verspreid.

INTRODUCTIE
Wij zijn Loes en Renée van Clean Pete en gaan de komende tijd samen met jullie aan de
slag met het maken van nieuwe muziek. De opdrachten die we aan jullie geven, gaan we
ook zelf uitvoeren. Wij hebben super veel zin om aan het werk te gaan, hopelijk jullie ook! :)

OPDRACHT
Voor deze opdracht hebben we ons laten inspireren door een interview van Bob Dylan,
waarin hij vertelde hoe hij een bestaand nummer (van iemand anders) keer op keer
opnieuw zong en telkens iets kleins aanpastte. Uiteindelijk ontstond daaruit een heel
nieuw eigen nummer.
Dat gaf ons de inspiratie voor deze opdracht, die bedoeld is als startpunt voor het maken
van een nieuw liedje. Wat gaan we doen?
1. Kies een liedje van jezelf of van iemand anders dat je mooi/leuk/tof vindt. Dit kan
een liedje zijn dat je al eens gerepeteerd hebt, maar dit kan ook een nieuw liedje
zijn dat je gaat instuderen.
2. Verander het! Dit kan op allerlei manieren, denk aan:
○ Pas de tekst aan;
○ Pas de melodie aan;
○ Pas de akkoorden aan;
○ Pas het tempo aan.
3. Doe dit in verschillende rondes en pas telkens iets kleins aan. Denk goed na: wat
houd je wel in het nummer en wat ga je juist veranderen? Wat werkt wel en wat
werkt niet? Probeer allerlei dingen uit.
4. Ben je tevreden met het resultaat én is het origineel niet meer echt herkenbaar?
Dan ben je klaar met deze opdracht!
Heel veel succes en vooral ook veel plezier met deze opdracht!
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