
Online Basisschool Liedjes 
Welkom bij de eerste online lessenserie van ons gloednieuwe project: 
ONLINE BASISSCHOOL LIEDJES!  (Bekijk hier een korte promo film)
 
In een aantal korte, energieke youtube-videolessen worden de verschillende muzikale 
elementen van een lied geleerd. De makers van dit lied vormen samen de ‘Voor Als Je 
Relaxed Band!’ Deze band zorgt ook voor de muzikale begeleiding bij de lessen.

Aan het einde van de lessenserie kan worden meegezongen, getrommeld en gespeeld 
met de videoclip of de karaoke versie. 
Daarnaast sluiten we iedere lessenserie af met een uitdaging voor de uitblinkers. 
Zo kan er bijvoorbeeld een eigen rap bedacht worden of zelfs een hele nieuwe videoclip 
worden gemaakt van het hele lied, met daarin eigen ideeën!

Voor wie?
Ons eerste lied ‘Lockdown?!’ Is geschikt voor kinderen vanaf groep 5.  
(maar groep 3 en 4 kunnen ook zeker sommige delen meedoen!) 
Uiteindelijk zullen we meerdere liedjes maken voor alle groepen van de basisschool! 

Thuis en voor in de klas
De lessenserie kan thuis door de enkele leerling kan worden gedaan, maar uiteindelijk ook 
met iedereen in de klas! 
De lessen zijn compact en overzichtelijk en perfect als leuke muzikale energizer tussen de 
gebruikelijke lessen door. De juf of meester hoeft hiervoor overigens zelf niet muzikaal te 
zijn!

Het eerste lied: ‘Lockdown?!’
‘Lockdown?!’ is een lied dat helemaal aansluit op de gebeurtenissen van dit moment. Als 
alles even helemaal stil lijkt te staan kan je nadenken over hoe je de dingen misschien 
anders gaat doen, als het straks allemaal weer “normaal” is…  
Bekijk hier de videoclip van het lied: Videoclip: Lockdown?!  
 
De lesbrief
Door de onderstaande link te volgen kom je vanzelf bij de lessen terecht. Navigeer met de 
pijltjes van je toetsenbord en de muis door de lessen en de rest wijst zich vanzelf! 
--> LINK naar de lessenserie  

Op onze website www.rawresonance.com is meer informatie te vinden over onze 
interactieve muziekvoorstellingen en workshop voor het onderwijs zoals "De Vulkaan".  

Mail voor verdere vragen naar info@rawresonance.com of bel naar: +31 62 192 8512.
 
Muzikale groet,

Joost, Jeroen en Han.                               
Raw Resonance                                        
                                                     Het liedje ‘Lockdown?!’
                                                                    is powered by:

https://www.youtube.com/watch?v=eyVJXYynZZE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=usFgU0fMccY&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTNvuZBKn76Fa_WCzWLy2m-fNPgZXu5JXvqUhrDY6uJq39vqOHVYmlpNZs0FaPZB6OLxsldAP7erCtl/pub?start=false&loop=false&delayms=60000&slide=id.gc6f59039d_0_20
http://www.rawresonance.com
https://www.youtube.com/watch?v=qNuqptQFhxI
mailto:info@rawresonance.com



