
Inleidende les Jongen en Yo  
Uurcultuur: groep 7&8  

 

Deze voorstelling wordt gespeeld door Any Ninvalle en gaat over het ontstaan van Beatbox. 

 

Wat is beatbox? 
Vertel kort wat beatbox is en laat eventueel dit filmpje zien waarin Andy Ninvalle in actie is. 

Beatbox, ook wel bekend als The Human Beatbox, Vocal Percussion ('vocale percussie')  kenmerkt 

zich door het nadoen van impulsgeluiden van percussie. Daarbij houdt men de microfoon met beide 

handen tegen de lippen aan om ook met de ademhaling geluiden te kunnen voortbrengen. Ook vocal 

scratching (het imiteren van het scratch-geluid van een draaitafel) of het imiteren van elk denkbaar 

geluid kan gerekend worden tot de beatbox 

De beatbox is ontstaan in New York en vooral in de achterstandswijken, waar mensen woonden die 

geen geld hadden voor dure muziekapparatuur, maar die toch muziek wilden maken. Zij begonnen 

gebruik te maken van hun mond om de genoemde drummachines te imiteren. 

 

Wat is een Getto? 
Beatbox is ontstaan in de getto’s van New York. 

In de voorstelling wordt verteld over het leven in de getto. Weten kinderen wat een getto is? 

Praat hier kort over. 

Getto is de benaming voor een stadswijk die voor het overgrote deel wordt bewoond door mensen 

die behoren tot een enkele etnische, religieuze of raciale groep, veelal met een laag inkomen. Vaak 

zijn deze mensen door de overheid of door de omstandigheden gedwongen om daar te wonen. 

 

Bodysounds maken 
Laat de kinderen presenteren welke geluiden zij kunnen presenteren met hun lichaam. 

Suggesties: 

 ‘Plop’ geluid maken met je vinger in je wang 

  knippen met je vingers 

 trommelen op je borstkas, klinkt anders dan op je knieën of wangen. Trommel eens op je 

wangen met je mond open… 

 tong klakken 

 kan iemand beatboxen? 

 probeer eens het geluid na te doen van bijvoorbeeld een brommer, kun je ook een auto? 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dvhn8_xpEg&feature=player_embedded


Voorbereiding op een bezoek aan het theater 
Tot slot raden we u aan om de kinderen voor te bereiden op een bezoek aan het theater. 

Naar een voorstelling kijken is echt anders dan thuis televisie kijken. 

Wie weet welke gedragsregels er gelden in het theater en waarom is dat zo? 

Suggesties: 

1) Ben op tijd, als je te laat bent, mag je niet meer binnen 

2) Ga vooraf naar het toilet. 

3) Niet kletsen tijdens de voorstelling, reageren op de voorstelling mag wel (lachen bijv.) 

4) Mobieltjes uit tijdens de voorstelling 

5) Niet met je schoenen op de stoelen 

6) Niet rennen en niet schreeuwen door de zaal of in de foyer 

7) Aansluiten en geen stoelen vrij laten 

 

 

 

Heel veel plezier bij deze voorstelling! 

 

Team Uurcultuur 
 

 


