Lesbrief Hip Hop Hoera
Beste leerkracht,
Binnenkort gaat u met uw klas naar de dansvoorstelling Hip Hop Hoera! kijken. Om
de leerlingen goed voor te bereiden is deze lesbrief ontwikkeld.
De lesbrief bestaat uit:
- Algemene informatie over de voorstelling.

- Algemene informatie over hiphop.
- Een les die voorafgaand aan de voorstelling met de klas gedaan kan worden.
- Een kleurplaat die de kinderen voor of na de voorstelling kunnen inkleuren.
U kunt zelf kiezen wat u wilt gebruiken in de voorbereiding en in welke volgorde. Na
de voorstelling mogen de kinderen ook nog met de dansers dansen en als ze willen
kunnen ze dan natuurlijk ook vragen stellen. Misschien is het leuk om deze vragen al
met de kinderen voor te bereiden.
Veel plezier en tot ziens bij de voorstelling.

Algemene informatie over de voorstelling
Wie ben ik, en wie is die ander? En waarom mag ik niet meedoen, en die ander wel?
Als jij mij duwt, duw ik jou ook. En harder.
Maar we kunnen toch ook vrienden zijn? Samen delen, samen…
Samen is veel leuker! Hoera!
Kleuters vanaf vier jaar zijn er nog niet bewust mee bezig, maar thema’s als ‘wie ben
ik’ , ’wie is die ander?’ en ‘waarom hoort hij wel bij een groepje en ikke niet?’,
beheersen onbewust hun ‘kleine’ leven. In deze humoristische hiphop voorstelling
spelen dit soort thema’s zich af als in een interactief prentenboek, waarin de kinderen
op reis gaan samen met de dansers. Een voorstelling over jezelf zijn, anders zijn en
met elkaar zijn.
Hip Hop Hoera is een vrolijke dansvoorstelling over vrienden zijn, vrienden maken.
Erbij horen of toch niet? Samen spelen en soms ook lekker alleen zijn.
De voorstelling wordt gedanst door drie dansers die alle drie hun eigen
dansspecialiteit hebben, zoals bijvoorbeeld breakdance en popping.

Algemene informatie over hiphop
Deze informatie zou gebruikt kunnen worden om de leerlingen alvast kennis te laten
maken hiphop.
Hiphop is vooral bekend als muziekstijl, maar is eigenlijk een levensstijl. Het is
ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw in New York en dan voornamelijk in de
arme wijk The Bronx, waar in die tijd vooral Afro-Amerikanen en Latino’s woonden.
Hiphop-teksten gaan vaak over dingen die fout gaan op onze aarde (en in de
getto's), of over het leven van de hiphopper. Hiphop is een krachtige cultuur en heeft
er voor gezorgd dat de jongeren uit de getto's en andere achterbuurten een eigen en
sterkere stem kregen. Hiphop was onderdeel van de bewoners van de getto's, en
deze oorsprong heeft een stempel gedrukt op hiphopcultuur.
Bij deze nieuwe muziekstijl ontstond geïnspireerd door bijvoorbeeld het voetenwerk
van James Brown in de jaren 70 en door de populaire kungfu films ook een nieuwe
manier van dansen: breakdance. Breakdance (of b-boying), een dansstijl die veel
weg heeft van acrobatiek, begon deel uit te maken van de jonge hiphop cultuur.
Vanuit Breakdance ontstonden weer andere nieuwe dansstijlen, zoals onder andere
locking, popping en waving.
Via deze link is een filmpje van oldschool locking te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=TAKEspfqwxA
Breakdance is een enorm populaire dansstijl geworden onder vooral jongeren en
wordt door veel dansers op professioneel niveau beoefend.
Op dit filmpje is één van de beste b-boys ter wereld te zien, die ondanks zijn
handicap enorm goed geworden is.
https://www.youtube.com/watch?v=_UeOdqjB_7k
Ook in Nederland hebben we hele goede breakdancers, zoals deze twee popping
dansers. Beiden behoren tot de beste van Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=NjvcTDqy-Q8

Les voor de onderbouw bij Hip Hop Hoera!
Soort les: Beeldende vorming en beweging
Thema: Emotie
Doelgroep: 4 - 6 jaar
Doel: De kinderen bewust laten worden van emoties bij zichzelf en anderen.
Benodigde middelen:
- Stevig papier/karton
- Stiften/kleurpotloden of verf
- Stokjes of rietjes
- Lijm
Lesinhoud:
Tijdens deze activiteit tekenen de kinderen gezichten met verschillende emoties op
ronde blaadjes. Deze kunnen op stokjes/rietjes bevestigd worden en gebruikt worden
bij de lesactiviteiten.
Lesactiviteit:
Start met een gesprek over gevoelens. Welke gevoelens kunnen de kinderen onder
woorden brengen? Boos, blij, bang, verdrietig, enz. Kun je dat ook zien aan iemand?
Wat zie je dan? Laat het de kinderen uitbeelden. Begin bij hun gezichten, daarna bij
hun lichaamshouding en eindig met beweging erbij. Laat de kinderen uiteindelijk hun
hele lichaam gebruiken.
Leg hierna uit aan de kinderen dat ze gezichten gaan tekenen waarop je de door hen
genoemde en uitgebeelde gevoelens kunt aflezen.
Geef ieder kind vier cirkelvormige (vouw)blaadjes en laat ze een boos, blij, bang en
verdrietig gezicht tekenen/verven. Laat ze ook de kleuren die daarbij passen
gebruiken. Wat is een boze kleur? Of een blije?
Bevestig de gezichtjes op een stokje of rietje zodat de kinderen ze gemakkelijk
kunnen opsteken en vasthouden.
Eventuele vervolgopdracht:
Leg de kinderen verschillende situaties voor waarin zij de behandelde emoties
zouden kunnen voelen. Wanneer ben je boos? Wanneer ben je blij? Laat de kinderen
deze situaties uitbeelden met de gemaakte emotie-maskers. Vergeet hierbij ook het
lichaam niet! Als dit goed gaat zou je kunnen proberen om een kind in dezelfde
situatie een ander emotie-masker te geven. Wat gebeurt er dan? Wat als je opeens
blij wordt in een boze situatie? Of verdrietig in een blije situatie?
Andere mogelijke toepassingen van de emotie-maskers:
- Bespreken van emoties in de klas.
- Drama- of dansopdrachten.
- Oplossen van moeilijke situaties in de klas.
- Verduidelijken van gebeurtenissen buiten de klas.

