Daar komt de Boegieman!
Zevenentwintig nieuwe
basisschoolliedjes uitgewerkt in
zeven muzikale projecten
De muzikale lessenseries uit Daar komt de Boegieman! bieden
een schoolbreed aanbod van kunstzinnige oriëntatie. Alle
liedseries werken toe naar een presenteerbaar eindproduct.
Dat kan bijvoorbeeld een expositie zijn, een mini-musical, een
videoclip of een dansuitvoering.
In het boek zijn de liedteksten en muzieknotatie met
akkoordsymbolen opgenomen. Veel tips, werkbladen,
buitenmuzikale thema’s en opdrachten bieden ruimte voor
ambitieuze en kleinschaliger uitwerkingen. In combinatie met
het uitgebreide aanvullende materiaal op de website in de
vorm van ﬁlmpjes, een ‘Zing je slim’-diploma, sjablonen,
kleurplaten etc, biedt De Boegieman een compleet
kunstzinnig programma.
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Boek, cd en website verbinden het vak muziek op een
toegankelijke, direct toepasbare manier met een groot
aantal kerndoelen.
Een inspirerend uitgangspunt voor basisschoolleerkrachten,
Pabo-studenten, muziekdocenten en anderen die met groepen
kinderen en muziek werken.
Zie ook
Boegieman is ook te vinden op Facebook
De CD "Daar komt de Boegieman!' is tevens als download verkrijgbaar.
Op de hoogte blijven van nieuwtjes van Jeroen Schipper? Geef u dan op voor zijn nieuwsbrief Muzikale
Zaken.
Meer informatie en materiaal: www.daarkomtdeboegieman.nl
Bekijk hier het ﬁlmpje van de boekpresentatie
Reviews

"Een klas zonder muziek is als een schip zonder vlag: je mist het plezier. (...) Fijn dus dat er nog
methodes op de markt komen die een leerkracht in staat stellen werk van muziek te maken op
een manier die past bij deze tijd. Daar komt de boegieman biedt zeven projecten met daarin 27
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liedjes voor alle groepen van het basisonderwijs. Dat meester en juf geen noten meer kunnen
lezen is geen probleem: met de bijgeleverde cd leren ze het in een mum van tijd!"
- Uit EduCare, september 2012: Daar komt de boegieman!

"Ouderwetse rock-'n-roll, hippe Arabische sounds of relaxte reggae, maar dan speciaal
gecomponeerd voor kinderen."
- Uit een recensie in AD/Utrechts Nieuwsblad: Even vragen aan Jeroen Schipper,
Kinderliedjesschrijver
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