INLEIDING
BEDELZANGTRADITIES

Deel de werkbladen uit, luister naar 'Audio: Inleiding bedelzangtradities'
en zing allemaal mee!
HIER IS ANDRÉ
VAN HET KOOR ‘ZING MAAR MEE’
Oh, hé! Ik ben André, dirigent van het koor
‘Zing maar mee!’. We gaan net beginnen met
de repetitie en mijn koorleden staan al klaar.
“Hey, yo, hallo, koekoek, hey, hallo, goeiedag.”
We zullen eens iets laten horen.
Ok, hier gaan we.
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven.
Bij ons valt er altijd wat te beleven.
We houden van licht, we houden van zoet.
En samen zingen dat klinkt altijd goed!
Doe mee. (doe mee)
Zing mee. (zing mee)
Met het zangkoor van André.

Adem eerst diep in en op mijn teken blaas je
de lucht langzaam uit terwijl je ‘ffff‘ zegt.
Hier gaan we dan: adem in – en adem uit.
En nog eens: adem in – en adem uit.
En een laatste keer: adem in – en adem uit.
Oefening 2:
Zet je lippen nu op elkaar en zoem van laag
naar hoog. Zoem nu van hoog naar laag.
En dan nu afwisselend van hoog naar laag.
Zeer goed. Dan kunnen we nu met het lied
beginnen. Ik doe voor en jullie zingen na.
‘Zing maar mee!’, zo heet ons koor.
We kennen veel liedjes door en door.
We lachen ons zot, zo zot zotterie.
Want samen zingen geeft energie!
Doe mee. Zing mee.
Met het zangkoor van André.
Oh yeah.
Oh Yeah. Ja ja ja ja ja.
Nee nee nee nee nee.
Oh yea-ea-ea-ea-eah.
Oh ja-a-a-a-a.
Yeah-oe.
Yeah-oe-oe.
Yeah-oe.
Oeeeeewaaaah.
Met het zangkoor van André, hé.

We zingen op straat van deur tot deur.
En brengen overal kleur en fleur.
Bedelzangliedjes zingen wij.
Want samen zingen maakt je oh zo blij!
Doe mee. (doe mee)
Zing mee. (zing mee)
Met het zangkoor van André.
Voilà, dat is mijn koor. Ze doen dat goed hè.
Oh, jullie willen graag mee zingen? Da’s fijn.
Super!
Hoe meer zingende zielen, hoe meer vreugd.
Dus doe maar mee!
Hm ja, misschien moeten we wel eerst even de
stemmen opwarmen. We zullen samen enkele
oefeningetjes doen.

Fijn fijn, leuk dat jullie even konden
meezingen.
Onze repetitie zit er op voor vandaag.

Oefening 1:
Ga stevig rechtstaan op je twee voeten en leg
je hand op je buik. Klaar? Ok.

TOT DE VOLGENDE KEER
DAN IS ANDRÉ ER WEER
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Samen zingen is leuk! We doen het op verjaardagsfeesten, op de tribune van een
voetbalstadion, op kamp, op school,… Kennen de kinderen liedjes die gezongen
worden bij bepaalde gelegenheden? Noteer de titels op het werkblad en zing er enkele
samen.
Sommige van die liedjes bestaan al heel lang. Je leert ze van je ouders of iemand
anders en zal ze misschien ook later leren aan je eigen kinderen. De oude gewoonte
om altijd dezelfde liedjes te blijven zingen, heet een traditie.
Ook de bedelzangliederen, waar de koorleden van André zot van zijn, bestaan al
heel lang. Ze worden op straat gezongen. De zangers krijgen in ruil voor het zingen
van hun lied een snoepje of een cent. Daarom zit het woord ‘bedelen’ verstopt in
bedelzangliedjes.
Er bestaan verschillende bedelzangtradities. Alle koorleden van André hebben zo
hun eigen favoriete lied! En samen met hun vriendjes vieren ze één keer per jaar een
speciaal feest.
Bekijk het kaartje op het werkblad en laat de kinderen de gemeente van jullie school
arceren. De figuurtjes die in deze gemeenten staan verwijzen elk naar een rebus.
Als je deze oplost kom je te weten welke bedelzangliederen er in jullie gemeente
gezongen worden. Los ook de andere rebussen op om kennis te maken met de
bedelzangtradities van de omringende gemeenten.

• DRIEKONINGEN (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie)
• KRIK KRAK (Retie)
• KAARSJE IN LANTAARN (Dessel, Mol-Ezaart, Mol-Achterbos)
• NIEUWJAARKE ZOETE (Balen-Hulsen, Geel, Laakdal, Meerhout)
• GORIËN (Retie-Schoonbroek)
• VASTENAVOND (Balen-Olmen)
• SINT MAARTEN (Retie)
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