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Kermisgeluiden
Stel je eens voor dat het doodstil zou zijn op de Tilburgse Kermis. Dat is onmogelijk.
Geluid is een heel belangrijk onderdeel van de sfeer op de kermis. Tussen het
gegil door van de waaghalzen in de attracties klinkt ‘winnen, winnen, winnen’
uit de luidsprekers. Alle attracties hebben hun eigen deuntjes tijdens de rit en
om de paar meter schalt ook nederlandstalige of top 40 muziek uit de boxen.
Al die verschillende kermisgeluiden maken de Tilburgse Kermis extra feestelijk.
Alwéérrr een winnaar!

Opdracht: Maak je eigen kermisgeluid!
Op de kermis klinkt overal geluid. Muziek, kreten, piepjes en bliepjes. Je kent er vast
een hele hoop:
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Luister ook eens naar de geluiden op deze site: www.kermisgeluiden.nl misschien
kun je ze zelfs na doen! Kermisgeluiden kunnen allerlei soorten geluid zijn. Soms
zijn het stukjes van grappige zinnen, is het een kinderliedje, een kreet of een
tune. Welk geluid mis jij nog op de kermis?

De uitdaging: Maak je eigen kermisgeluid!
		• Je gaat te werk in tweetallen.
Onderzoek:		

Luister ter inspiratie naar de voorbeelden op:

		
www.kermisgeluiden.nl
Ontwerp:

Samen met je maatje bedenk je welk type geluid je wilt 		
gaan maken voor een bepaalde attractie. Maak gebruik van 		
materialen of instrumenten op school, je eigen stem (of als dat
beter klinkt die van een klasgenoot) of misschien vind je wel 		
een leuk geluid online. Bepaal hoe het geluid moet klinken, 		
hard, zacht, langzaam of juist snel. En neem het op op een 		
telefoon.

Evalueer:		Samen met de leerkracht speel je per groepje de jingles af in
		

de klas. Leuk om te luisteren naar elkaars resultaat. Misschien

		

zit er wel een winnaar bij! Wat zou er nu met deze tunes 		

		

gedaan kunnen worden?

