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De groepsfanfare
Iedereen viert op zijn tijd feest.
Bij feest hoort muziek.
Bij feesten zoals Koningsdag, carnaval, het fruit- of bloemencorso en de intocht van Sinterklaas
hoort een optocht en speelt de fanfare.
De fanfare is een wandelend orkest van koperblazers en trommelaars. Voorop loopt iemand
met het vaandel. Het vaandel is een vlag met daarop de naam van
de fanfare en een
afbeelding waaraan je deze fanfare kunt herkennen.
Door de eeuwen heen vinden jonge kinderen het leuk om een
fanfare te imiteren en net-alsof trommelend achter elkaar aan te
marcheren.
Hoe leuk is het om een groepsfanfare samen te
kan uittrekken.

stellen die bij ieder feest

Je kunt met de groepspop bijvoorbeeld Snuf
of dirigent de instrumenten introduceren.

of zelf in rol van een fanfaremuzikant

Het is natuurlijk leuk als je voor demonstratie echte instrumenten gebruikt.
Ieder instrument heeft een andere functie en wordt anders bespeeld.

Op de grote dikke trom sla je met een of twee kloppers (trommelstokken met aan het eind een
dikke vilten knop): rom bom bom.
Op de kleine trom oftewel de snaartrom speel je met twee dunne stokken: rom bom
rommmele bom.
De trompet schettert: retteke tetteke retteketet.
De schuiftrompet (de volksnaam voor schuiftrombone) gaat van
rettet retteketet
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Het Demonstratiespel
In een peutergroep zou ik me beperken tot het introduceren van de dikke trom en de trompet.
In de kleutergroep en groep drie is het leuk om de dikke trom, de snaartrom de trompet en de
schuiftrompet te introduceren.
Op de dvd bij de ‘Speelpleziermethodiek Stap voor stap 2’ die eind maart/begin april verschijnt, staat
een demonstratiespel dat je met je groep kunt bekijken. Onderstaande speelplankaart hoort erbij.

Aansluitend op het demonstratiespel, sta je op en ga je met de kinderen marcheren en het bespelen van
de instrumenten net-alsof uitbeelden.
Je kunt er onderstaand liedje uit de bundel ‘Liedjes met een hoepeltje erom, deel 4’
bij gebruiken. (Ik heb de originele tekst een beetje aangepast)
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Liedje:
Met trommel en trompet

Met trommel en trompet gaan wij een eind marcheren
En wie dat nog niet kan, die moet dat dan maar leren
Rom bom bom, zo slaat de dikke trom
Retteke tetteke retteketet, zo schetter de trompet
Met trommel en trompet gaan wij een eind marcheren
En wie dat nog niet kan, die moet dat dan maar leren
Rom bom rommmele bom, zo slaat de kleine trom
Rettet retteketet, zo gaat de schuiftrompet

Je kunt het liedje beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=CHujqJgZC60
Het klinkt wat zeurderig en oubollig, maar jonge kinderen zingen het graag.
Als je het zelf al rondmarcherend met de kinderen zingt, kun je het wat stoerder zingen. Je kunt het
ook nog tussendoor ‘rappen’.
Door zelf al mee marcherend op een trom te slaan en het tempo te wisselen, ervaren de kinderen
hoe je steeds sneller en steeds trager kunt marcheren, zingen en spelen.
Je kunt afsluiten met een reactiespel. Je benoemt een instrument: dikke trom, kleine trom of
snaartrom, waarbij de kinderen het betreffende instrument uitbeelden.
Je bedenkt samen een naam voor de groepsfanfare en maakt een vaandel.
Bij ieder feest kun je het vaandel uit de kast halen en net-alsof spelend met je groepsfanfare
rondtrekken. Afhankelijk van waar je woont, kun je natuurlijk ook een zaate hermenie, een
sjpasskapel, joekskapel of dweilorkest uitbeelden.
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