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Instrumenten en mogelijkheden

blz. 5

Inleiding
Elk instrument heeft zijn eigen
mogelijkheden.
Op een piano zitten bijvoorbeeld
veel meer tonen dan op een
dwarsfluit of een saxofoon.
En op een piano of gitaar kan je
meer tonen tegelijk laten klinken.

De Theremin
Iets na 1900 werden alarminstallaties met
bewegingsdetector uitgevonden. De Rus Lev
Termèn (Leon Theremin) was benieuwd of
je die techniek ook kon gebruiken om muziek
te maken en vond rond 1920 een nieuw
muziekinstrument uit: de theremin.
Het ziet eruit als een vooroorlogse radio met

Maar op die saxofoon kan je tonen
weer veel langer laten doorklinken
en je kan 1 toon van zacht naar hard
laten aanzwellen.
Dat kan op een piano weer niet!

2 antennes; een ronde en een rechte.
De theremin reageert op de afstand van de
handen ten opzichte van de antennes.
Het is het enige
instrument ter

Je kunt dus niet alle muziek op elk
instrument spelen.

wereld dat je
kunt bespelen
zonder het

Als je als componist speciaal muziek
bedenkt voor dat ene instrument,
ben je misschien beperkt in je
mogelijkheden, maar juist dan moet
je creatief zijn!

Opdracht

aan te raken!

Je kunt hem beluisteren en bekijken op
KSHMUZIEK.NL

Bouw je eigen Zampoña en componeer er muziek voor.
! Het instrument kan maar 5 tonen laten horen.
! Wélke tonen dat zijn kan de gebruiker zelf kiezen. Flexibel!
! Het moet er leuk uitzien.
! Hij moet het doen.
! Er moet speciaal voor dit instrument muziek geschreven worden.
Deze opdracht ga je in tweetallen doen.

3 vakken

5 delen

Bij deze opdracht zijn 3 vakken betrokken.
Het project bestaat uit 5 delen:
1.
2.
3.
4.
5.

Je
Je
Je
Je
Je

componeert een muziekstuk
ontwerpt een mooie vormgeving voor het instrument
bouwt het instrument en stemt hem zuiver.
oefent je melodie op je Zampoña.
voert je eigen compositie op je eigen Zampoña uit

(muziek)
(tekenen)
(techniek)
(muziek)
(muziek)

Voor elk vak krijg je een apart cijfer.

Zampoña

FN1112

Zampoña

FN1112

Deel 1

Componeren

blz. 7

Componeren
Voorkennis

Wat weet je al…
Schrijf hieronder op wat de volgende begrippen ook alweer betekenen.
Je hebt ze nodig voor de opdracht.
Zoek de begrippen eventueel op in je map of op kshmuziek.nl.
(Kijk bij handig en vervolgens bij de begrippenlijst).
een motief

.....................................................................................
.....................................................................................

een maat

.....................................................................................
.....................................................................................

notenwaarde

.....................................................................................
.....................................................................................

herhalen

.....................................................................................
.....................................................................................

een variatie

.....................................................................................
.....................................................................................

ritme

.....................................................................................
.....................................................................................

melodie

.....................................................................................
.....................................................................................

componeren

.....................................................................................
.....................................................................................

(meer op de volgende bladzijde)
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Zet de juiste letters onder deze noten

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Hoe heten deze noten en hoe lang duren ze
De noot heet: ............................ en hij duurt: ............... tellen

De noot heet: ............................ en hij duurt: ............... tellen

De noot heet: ............................ en hij duurt: ............... tellen

De noot heet: ............................ en hij duurt: ............... tellen

Hoe heten de volgende rusttekens en hoe lang duren ze:

Dit is een ................. rust en hij duurt: ............... tellen

Dit is een ................. rust en hij duurt: ............... tellen

Dit is een ................. rust en hij duurt: ............... tellen

Dit is een ................. rust en hij duurt: ............... tellen
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Welke 5 tonen
De zampoña waarvoor jij een muziekstuk gaat componeren heeft 5 buisjes.
Met elke buis kan je één toon maken.
Je kan dus maar 5 verschillende tonen gebruiken.
Jij beslist welke.

Kies voor elke buis één toon uit.
Omcirkel in dit keyboardschema de 5 tonen die jij gaat gebruiken.

d

e

f

g

a

b

c

Het instrument is op dit moment misschien nog niet af.
Daarom gebruik je bij het componeren van de muziek een keyboard.
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Het muziekstuk moet 8 maten duren en wordt gemaakt met 2 verschillende
motieven.
Je maakt in je compositie gebruik van herhaling en variatie.
Ga als volgt te werk:
Bedenk eerst een ritme van 1 maat voor
motief 1.
Je kunt gebruik maken van deze
notenwaarden:
Vind je het moeilijk
om zelf een ritme te
bedenken?
Kies dan één van de
ritmes van de week.

Noteer hier jouw ritme voor MOTIEF 1:

1

2

3

4

Bedenk een heel ander ritme voor motief 2.
Dit ritme mag absoluut niet lijken op het ritme van motief 1.
Noteer hier jouw ritme voor MOTIEF 2:

1

2

3

4

Zorg dat je beide ritmes goed kunt spelen.
Laat ze vervolgens goedkeuren door je docent.
Goedgekeurd?
Neem ze dan over op je kladblaadje (achter in dit boekje).
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Pak je Zampoña of een keyboard
en speel het ritme van MOTIEF 1
met een paar van door jou
uitgekozen tonen.
Probeer verschillende dingen uit,
tot je iets leuks hebt.

Ben je tevreden, noteer de 1e maat
dan op je kladblaadje.
(Achterin dit boekje)

! Gebruik in het begin van je
melodie niet meteen alle 5
de tonen.
Dan geef je al je materiaal
direct al weg.
Bouw het op.
! Je mag best af en toe
dezelfde noot twee of drie
keer achter elkaar
gebruiken.

! Allebei in je eigen boekje
noteren!

Doe hetzelfde met het ritme van MOTIEF 2.
! Let er op dat je melodietje goed past bij maat 1.

Ben je tevreden, noteer de 2e maat dan ook op je kladblaadje, achter
maat 1.
! Allebei weer in je eigen boekje!

Speel maat 1 en maat 2 achter elkaar om te controleren of ze goed bij
elkaar passen.
Zoniet, pas dan één of meer tonen aan.
! Is het te moelijk? Maak het dan eenvoudiger!
Een zelfbedachte melodie die je niet kunt spelen, levert nooit een
voldoende op!

Als je dit kleine stukje niet goed kunt spelen,
mag je niet verder met de volgende stap!
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Maak de melodie verder af volgens het schema dat op je kladblaadje
staat.

Variatie maken?
Een variatie klinkt BIJNA hetzelfde als het motief, maar is nét even
anders.
Verander bijvoorbeeld een paar toonhoogtes.
Of verzin er één noot bij, of haal er juist één weg.
Verander niet te veel!
De variatie moet nog wel lijken op het oorspronkelijke motief!

Voor de laatste maat moet je een mooi slot bedenken.
! Het ritme van de slotmaat mag niet lijken op motief 1 of 2 en ook
niet op één van de variaties.
! Let er op dat je melodie “af” klinkt.
Probeer uit welke noot het beste is om op te eindigen.

Bedenk een passende titel voor jouw muziekstukje.
! Een goede titel prikkelt de nieuwsgierigheid en zegt iets over de
muziek die je hoort.
Je kunt bijvoorbeeld de sfeer als uitgangspunt nemen, en een titel
bedenken die dezelfde sfeer weergeeft.
Maar je kunt ook een ritme nemen dat vaak in jouw muziekje te
horen is, en een korte titel verzinnen die op dat ritme past.
! Laat de titel professioneel klinken.
Dus niet: “Het vrolijke muziekje” of zoiets…
Wij noemen ons muziekstuk:
.................................................................................................

WANT: ......................................................................................
.................................................................................................
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Checklist
Sommige punten niet in orde? Verbeter je melodie dan op dat punt.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Heb je alleen de 5 verschillende tonen van je zampoña gebruikt
Lijkt het ritme van motief 2 niet op het ritme van motief 1
Heb je een nieuw ritme gebruikt voor de slotmaat
Is de melodie 8 maten lang
Heeft elke maat precies 4 tellen
Is de melodie opgebouwd volgens het opgegeven schema
Klinkt de melodie gevarieerd (niet steeds hetzelfde)
Gebruik je aan het begin niet meteen alle 5 de tonen
Zit er een duidelijke opbouw in de melodie
Klinkt de melodie af
Heb je de melodie goed genoteerd (ritmes, bolletjes en stokjes goed?)
Kun je de melodie goed spelen (zo niet: maak hem dan simpeler!)
Heeft je muziekstuk een passende titel (lees stap 11!)

Als je melodie is goedgekeurd, noteer
hem dan netjes hieronder.
! Denk om:
- de lengte van de nootstokken
- de juiste richting van de stokken

EXTRA PUNTEN
SCOREN?
Voor wie al iets verder is in
de muziek:
Je kunt extra punten

Oefen de melodie tot je hem perfect kunt
spelen.
Een zelfbedachte melodie die je niet kunt
spelen levert nooit een voldoende op!

verdienen als je er iets
extra’s bij bedenkt;
e

bijvoorbeeld een 2 stem,
akkoorden of een baspartij.

Titel: ................................................................................................................
Gecomponeerd door: .........................................................................................
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Vormgeving
Je instrument moet er natuurlijk leuk uitzien.
Je gaat nu een ontwerp maken voor de decoratie van je Zampoña.

Nodig:

Je mag verschillende materialen gebruiken:
Potlood, stift, ecoline, of een combinatie van die materialen.
Plakaatverf is niet echt geschikt, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee
werken, omdat het plankje daar te klein voor is.

Aan de slag

Maak eerst een schets met potlood op een vel papier A4.
Het leukste is, als je een fluit krijgt die echt helemaal van jou is, met je eigen
afbeeldingen erop.
Dat kan van alles zijn.
Bloemen, graffiti -letters met je naam, muzieknoten, je favoriete dier, maar
beslist geen voetbalclub of een merknaam.
Als je schets klaar is, kun je hem overnemen op het hout.
Zet de hoofdlijnen op het hout en ga daarna uitwerken met kleur.
Zorg met je uitwerking ervoor dat er helemaal geen hout meer te zien is.
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vormgeving

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

kleur

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

vlakverdeling

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

materiaalgebruik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

originaliteit

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 +
………………………………………………………….…

Het totaal delen door 5 = cijfer ………….
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Bouwen en
stemmen

Bouwen

Voor- en achterplaat zagen
! Zaag je triplex plaatje volgens de
tekening in twee delen.

Gaatjes boren
! Plak de twee plaatjes met
schilderstape op elkaar.
! Teken de gaatjes af (zie
werktekening).
! Boor nu de gaatjes.
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Buislengtes bepalen
! Streep in deze tabel de 2 tonen door die jij NIET gebruikt.
(Kijk evt. nog even op blz. 9)
toon

Lengte pijp in mm

d
e
f
g
a
b
c

322
292
277
250
225
205
194

Buizen zagen
! Zaag de buizen die jij nodig hebt op de juiste lengte af.
! Werk de zaagranden netjes af.
Als de randjes scherp en ruw zijn gaan je lippen stuk als je op de
buisjes blaast.

Kurken in de buizen doen
! Druk in elke buis van bovenaf een kurkje.
! Duw de kurk met een stokje bijna helemaal naar
beneden tot de juiste diepte.
Het moet precies kloppen, anders klinkt je
Zampoña vals!

toon
d
e
f
g
a
b
c

Hoe diep
moet de kurk
(mm vanaf de
bovenkant)
282
252
237
210
185
165
154

LET OP:
De kurkjes moeten met de
BREDE kant boven!
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Zampoña in elkaar zetten
! Leg de pijpjes in de goede volgorde:
van groot naar klein.
Zorg dat de bovenkanten gelijk liggen.
(de bovenkant is de kant zonder kurk).
! Plak ze met schilderstape aan elkaar.
! De plaatjes triplex er onder en bovenop
leggen.
! Schroeven er doorheen en de moertjes er
opdraaien.

Testen
! Check of alle buizen het doen.
! Hoe moet je blazen?
Zet een buis tegen je onderlip en blaas
half over de buis.
Als het goed is hoor je een toon.
! Lukt het niet goed?
Houd de Zampoña iets schuiner, of
juist minder schuin.
Of blaas iets harder of zachter.
Het is soms even oefenen....

Zampoña

FN1112

Deel 3

Stemmen

Bouwen en stemmen

blz. 21

Voor je op je Zampoña kunt spelen moet je eerst even controleren of hij echt
goed gestemd is.
Anders klinkt alles vals!
Controleer met een stemapparaatje of elke buis goed gestemd is

microfoontje

! Zet het stemapparaatje aan en blaas vlak bij het microfoontje over
de 1e buis tot je een toon hoort.
! Wijzertje in het midden?
En klopt de letter van de noot?
De toon is goed !
Let ook op of de letter in de
linker bovenhoek klopt met de
toon die bij dit buisje hoort!

! Wijzertje teveel naar rechts?
De toon is te hoog.
De kurk moet iets dieper.
(Niet teveel!)
! Wijzertje teveel naar links?
De toon is te laag.
De kurk moet iets minder diep.
(Niet teveel!)
! Check zo alle buisjes.
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Bij de beoordeling wordt gelet op:
Gereedschapsgebruik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

Materiaalgebruik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

Maatvoering

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10

inzet

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 +
………………………………………………………….…

Het totaal delen door 4 = cijfer ………….
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Oefenen

Oefenen

! Gestemd?
Zoek dan een rustig plekje waar je jullie muziekstuk kan oefenen op je
eigen instrument!
Gaan jullie samen goed gelijk?

! Denk ook aan de performance !

Goed geoefend?
Dan ben je klaar voor het concert!

Zampoña

FN1112

Deel 5

Het concert

blz. 25

Het concert
Ga naar het muzieklokaal.
Daar voer je met z’n tweeën jullie compositie uit op je eigen instrument.
Je geeft een concert, dus denk ook om de
presentatie en de performance.
!
!
!
!

Beoordeling

Zorg dat alles van tevoren goed klaar staat.
Kondig je muziekstuk netjes aan.
Vertel de titel en waarom het zo heet.
Aftellen en spelen maar!

Voor je muziekstuk kun je de volgende punten scoren:
De punten worden gegeven in stappen van ! punt.
compositie
!
!
!
!
!
!

verschillende ritmes voor motief 1, motief 2, slotmaat
1
is de melodie gemaakt volgens het schema
1
klinkt de melodie gevarieerd, heb je verschillende variaties
1!
zit er een opbouw in je melodie, gebruik je niet meteen alle tonen !
hebben jullie een goede titel
!
heb je de melodie goed genoteerd op je eigen netblad (blz. 13)
!

pt
pt
pt
pt
pt
pt

uitvoering
!
!
!
!

ritmische uitvoering
melodische uitvoering
totale klankresultaat
presentatie, performance

Zampoña
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pt
pt
pt
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Evaluatie
Het vaststellen van je ervaringen en je eigen oordeel: reflecteren
1.

Wat verwachtte je van dit project en waarom verwachtte je dat?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Wat was je totaalindruk na afloop van het project?
Geef dat met kruisjes aan op de onderstaande tabel.
1= helemaal niet, 2= een beetje, 3= heel erg.
1

2

3

Spannend
Fantasierijk
Interessant
Origineel
Nuttig
Mooi
Grappig
Chaotisch
Vernieuwend
Leerzaam

3.

Wat voor gevoel heb je tijdens of na het project bij jezelf herkend?
1= helemaal niet, 5= heel veel
1

2

3

4

5

Plezier
Verveling
Verwondering
Afschuw
Rust
Anders:

meer op de volgende bladzijde…
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4.

Welk onderdeel van het project sprong er voor jou uit en leg uit waarom?
Ik vond dit project………………………….,omdat………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Zou je aan meer van dit soort projecten willen deelnemen?
Ja / Nee,

omdat………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Wat zou er aan dit project veranderd moeten worden om het leuker of
beter te maken?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage bij “ZAMPOÑA” - Componeren

Naam: .........................................

klas: ......

kladblaadje

d

e

f

g

a

b

c

Kruis hier de 5 tonen aan van jouw Zampoña :

ritme motief 1
1

2

ritme motief 2
3

4

1

2

3

4

Maak de melodie volgens dit schema:
1

2

motief 1

5

motief 2

6

herhaling
motief 1

3

nieuwe
variatie
motief 2

herhaling motief 1
OF
variatie motief 1

7

herhaling motief 1
OF
nieuwe variatie
motief 1

4

variatie
motief 2

Variatie maken?
Zie stap 9 !

8

Slotmaat?
Zie stap 10 !

nieuwe slotmaat

1

2

3

4

5

6

7

8
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