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Hoe maak je zelf muziekinstrumenten ?

Dit heb je nodig :
1 + 2 : twee houten lepels, touw, een conservenblik,
en een ballon.
3 kroonkurken en een doos(je)
4 een licht gebogen tak of stok, een plastieken flesje,
nylontouw (visdraad) en 2 oogschroeven
5 een houten latje van 1 cm dikte, een schoendoos
en 5 elastieken van verschillende dikte
Een zaag, schuurpapier, handboor, kleefband, een mes
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2

Zaag de stelen van de houten lepels zodat je twee trommelstokken hebt.
Wrijf met schuurpapier de afgezaagde kanten mooi glad.
Boor aan de bovenkant van de blikken doos tegen over elkaar twee gaatjes.
Knip het teutje van de ballon. Span de ballon langs de open kant over het blik.
Neem een stuk touw en gebruik de gaatjes om het touw vast te maken aan de blikken
doos.
Neem het touw zo lang dat de trom op je buik hangt.
Neem de trommelstokken en … trommelen maar.

Boor met de handboor in elke 'houten lepel zonder steel' een gaatje.
Steek een touw door de gaatjes zodat de holle kanten van de lepels tegen elkaar
komen. Maak het touw vast met een stevige knoop en een lus.

Steek je duim door de lus
en klepperen maar met je castagnetten.
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Neem een kartonnen doos en vul ze met kroonkurken.
Sluit de doos goed af met kleefband. Schudden maar.
Je mag ook andere voorwerpen nemen, als ze maar
geluid maken tijdens het schudden met de doos.

Boor met de handboor aan elk uiteinde van de
gebogen stok een gaatje en draai in elk gaatje
een oogschroef.
Bind een touw (of dunne nylondraad) tussen de oogschroeven.
Schuif een plastieken fles aan een kant tussen het touw en de stok.
Span desnoods het touw steviger aan.
Krab met je wijsvinger of een hard voorwerp aan het lange eind van het touw.
Verplaats de fles meer of minder naar het midden.
En?
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Neem het deksel van een schoendoos en snij aan de bovenkant
een mooi (rond of rechthoekig) klankgat uit van 10 cm breedte.
Orden 5 elastieken van verschillende breedte van dik naar dun
en span ze over het deksel.
Steek onder alle elastieken samen tussen het klankgat en de
rand van het deksel een houten latje van minstens 1 cm dikte.
Maak in de zijkanten van het deksel een uitsparing voor de
elastieken en kleef het deksel vast op de doos.

?

Doe de elastieken trillen… en klaar is je gitaar.

Tracht op je instrumenten een mooi liedje te spelen
of met je instrumenten iemand te begeleiden die een liedje zingt.
Vorm samen een orkest en oefen een liedje in.

Je kunt je instrumenten een naam geven.
Je kunt de verschillende onderdelen van je muziekinstrumenten benoemen en aanduiden.
Je kunt vertellen welke verbeteringen je hebt aangebracht aan je instrumenten.
Je kunt een of meerdere liedjes spelen op of begeleiden met je instrumenten.

