WEBINARS bij Huismuziek, elke vrijdag 16.00-17.00 uur. Deelname is gratis.
Een gift is welkom.

18 december

Rappend het nieuwe jaar in! Jasper van den Bovenkamp

Vrijdag 18 december geeft Jasper een webinar over rap en hiphop en gaat hij samen met jullie een
decemberrap maken. Leuk dat je je hebt ingeschreven! Wie dat wil kan van tevoren al aan de slag te gaan
met een (deel van) de tekst. Hieronder een toelichting:
De opdracht is om een verse (couplet van 16 regels) te schrijven en op te sturen. Inzendingen met minder
tekst mogen ook. Jasper gaat vervolgens met jullie inzendingen aan de slag en maakt het eerste deel van de
decemberrap, zodat we tijdens de webinar iets hebben om op verder te bouwen.
Drie weken voor het webinar krijg je de beat die we gaan gebruiken voor de rap. Je kunt aan de hand hiervan
gaan schrijven. Hieronder een aantal tips om je daarbij te helpen:
-Denk na over het thema: welke associaties heb je erbij? Welke zintuiglijke ervaringen? (bijv. geur van een
kerstdiner of het kraken van sneeuw)
-Schrijf zoveel mogelijk associaties op
-Ga vervolgens zinnen maken, kijk of je verbanden tussen de associaties kan leggen
-Een tekst wordt interessanter wanneer je er woordgrapjes of andere taal kunsten in verwerkt
-De zinnen moeten rijmen
-Rijm mag zuivere rijm zijn (paard, haard)
-Klankrijm mag ook (beleven, vergeten)
-Denk eraan: hoe meer rijm, hoe interessanter en ritmischer je tekst wordt! (Zorg wel dat de tekst kloppend
blijft)
-Speel in op de beat: zorg dat je tekst ritmisch kloppend is. Controleer dit door telkens je tekst hardop te
rappen. Er is niet echt een trucje voor, probeer af te gaan op je (ritme)gevoel.
-Als je het idee hebt dat een zin niet lekker loopt kan het zijn dat er te veel woorden in de zin staan. Probeer
zo veel mogelijk onnodige woorden (lees: woorden die niet bijdragen aan je verhaal/boodschap) weg te laten.
Vaak zijn dat woorden als: en, of, soms etc.
-Het is belangrijk dat het begin en het einde van de verse sterk zijn.
Veel plezier bij het schrijven!
Hieronder een voorbeeld van een eigen tekst.
Vanaf de hemel kijkt hij naar
de aarde
Waar zijn kinderen zich eenzaam voelen en verlaten
Het is tijd om te praten
Hij zegt
De wolken die vouwen tezaam
Bedekken de zon en de maan
We ademen zwaar
Voor je hier was kende ik al je naam
Nooit ga ik bij je vandaan

Al wandel je brede wegen
Vroeg of laat kom je me tegen
Ben je mijn zegen vergeten?
Velen bespreken de tekens
Menigen lezen de regels
Maar leven niet of ze begrepen
Woorden en daden, niet verenigd
Om mee te doen aan het webinar is het niet noodzakelijk om van te oren al te gaan schrijven.
Het webinar is voor iedereen toegankelijk en de inschrijving blijft open tot een uur voor aanvang!
Schrijf je hier in.
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