TromboneOrchestra met Mr. pBone
In het kort:
Duur

De workshop kan
variëren van 1 uur tot
een voor- en/of
namiddag.
Ideaal:
2 sessies (lesuren) +
toonmoment

NoteSupply

Aantal 1 klas per sessie
(Max. 30 leerlingen)

Teambuilding - Workshop

Ruimte Open ruimte met
vrijheid om te
bewegen.
Bij voorkeur: sportzaal

Prijs

Op aanvraag

Extra

Geen muzikale
voorkennis vereist.
Benodigdheden:
• Voldoende ruimte
• Elektriciteit

Met de workshop van Mr. pBone
wordt iedereen muzikant.
Met of zonder enige voorkennis
speel je samen met je
klasgenootjes na een goed uur
je eerste concert.
Een instrument dat 90 decibels
produceert leer je aan de hand
van leuke songs samen met Mr.
pBone in korte tijd spelen.
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Hoe werkt zo’n Mr. pBone sessie?
In het lang:
Start

NoteSupply
Teambuilding - Workshop

Ideaal scenario:
Om een optimal resultaat en beleving
te realiseren, ziet een complete
workshop er als volgt uit:
Per klasgroep (max. 30 leerlingen)
• 2 sessies van 1 uur verspreid over
twee dagen.
• Slotmoment op de derder en laatste
dag met alle klasgroepen samen.

Bij het binnenkomen krijgen alle kinderen een mondstuk van
de instructeur. In het lokaal liggen in een halve cirkel een
aantal pBone's klaar.
Het allereerste dat de instructeur met de aanwezige
leerlingen doet is "geluid produceren" op het mondstuk. Dit
wordt aan de hand van een aantal heel eenvoudige trucjes
uitgelegd. (brommer, vlieger, trillen...). Vanaf dat moment
verloopt de sessie in een aantal verschillende stappen.

Stap 1 Uitleggen luisterhouding: Trombone met de punt
beneden, en niet alleen stil zijn maar ook luisteren.

Stap 2 pBone oppakken en uitleggen hoe je hem vasthoudt.
Daarna slotje open en uitschuiven.
Stap 3 Ieder voor zich even proberen. Luisterhouding is stopteken.
Stap 4 Rondje “tonen”, is het iedereen gelukt om geluid te maken?
Beetje hulp voor degene die het niet lukt is. En eventueel
corrigeren bij extreme gevallen.
Enkel complimenteus! Ja, goed, mooi prachtig…
Stap 5 Voor- en naspelen: 1 maat voor, 1 maat na in maat 4/4.
Stap 6 Schuiven, mondstuk op de kin.
Mantra: ‘in - bij de beker - uit - bij de beker - in ...’
Stap 7 Voor- en naspelen in 3 posities, ritme met ook veel glissandi.
Samen met de tape is ook een mogelijkheid.
Stap 8 Liedje leren. Aftellen 1234 en we beginnen waar je 5 zou
zeggen. Samen met tape.

Voorbeeld met 2 klassen:

Stap 9 ‘Laatste keer’ uitleggen

Dinsdag
9u - 10u: Klas 1 - Sessie 1
11u - 12u: Klas 2 - Sessie 1

Stap 10 Vorm van het liedje, melodie, voor- en naspelen, finale.

Donderdag
• 9u - 10u: Klas 2 - Sessie 2
• 11u - 12u: Klas 1 - Sessie 2
Vrijdag
• VM: Klas 1 + 2: Generale Repetitie
• VM: Toonmoment

naar

Stap 11 Freeze na de laatste slotnoot. Zo cool mogelijk kijken.
LIEDJES Verschillende nummers worden aangeleerd:
• We will rock you
• I feel good
• Gangnam style
•…

Er kan uiteraard ook geopteerd
worden om enkel initiatielessen te
voorzien voor verschillende klassen.
Dit houdt in dat iedere klasgroep 1
sessie meekrijgt. Tijdens zo’n initiatieles
wordt hetzelfde aangeleerd, maar
wordt hier minder diep op ingegaan.
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