Lesplan 3.3 De 12 Maten Blues
Leer alles over de 12-maten blues en maak en zing je eigen versie.
Inhoud

De kinderen leren vanalles over de 12 maten blues: shuffle, vorm, inhoud en tekst en maken hun eigen versie.

Stappen

In deze les leren de kinderen over de 12 maten blues aan de hand van 4 kenmerken.
1) de shuffle
2) de trappen van de blues
3) de blue note
4) de tekst

Inleiding en voorstellen

https://youtu.be/HDs2L6Nn-eQ
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De shuffle

Het ritme dat veel in de blues wordt gespeeld heet 'shuffle'. Het klinkt een beetje als een sprongetje. Je kan het voelen als een huppel, dus net anders dan
gewoon lopen. Het geeft een swingend gevoel. In de video van Ronald zie je hoe dit werkt en met welk hulpmiddel je het zelf kunt voelen.
https://youtu.be/AwgtYZd0Gps

De trappen van de blues
In 12 maten hoor je 3 akkoorden of noten voorbijkomen in een bepaald schema.
Dat zijn de trappen van de blues.
In de video van Ronald hoor je hoe dit klinkt en wat het inhoudt.
https://youtu.be/-HMKZATv7eU

De blue note

De blue note klinkt een beetje triest. Het is een nootje waarmee je laat horen dat je iets verdrietigs zingt.
In de video van Ronald hoor je hoe dit klinkt.
Doe zelf ook eens mee aan het eind van de video.
https://youtu.be/Yl3gjY-HCFk
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De tekst
De 12 maten blues bestaat uit 3 zinnen.
1) Er is iets aan de hand....
2) Datgene wordt herhaald....
3) Er is een ontwikkeling of een conclusie...
Maak een zin over wat er gebeurd is. Zoiets als 'ik werd vanmorgen wakker en mijn neus zat verstopt".
Deze zin zing je twee keer.
Daarna maak je nog een zin over de ontwikkeling of conclusie. Bijvoorbeeld: "Ik kreeg zo'n erge hoofdpijn van die snot in mijn kop"
Maak nu zelf ook zo'n soort bluestekst.
Kijk eerst nog even naar de uitleg van Ronald op de video:
https://youtu.be/eO2ZJknsIQg

Je eigen blueslied zingen
Je hebt nu zelf je eigen bluesliedje gemaakt en deze kun je zingen op de meezingvideo die Ronald heeft ingespeeld.
https://youtu.be/K8Yzj4KGsII
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