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ART ROCKS

Mini opdrachten
Je hebt net gekeken naar de lesvideo muziek en kunst. Hierin zag je hoe Merijn en Stijn op hun eigen manier naar 
muziek luisteren en naar kunst kijken. Maak een keuze uit miniopdracht 1 of miniopdracht 2. De miniopdracht van 
je keuze werk je uit.

Kies een van onderstaande nummers uit en luister ernaar (Kijk NIET naar de video-
clip!). Ken je het nummer al, kies dan een andere. 

KUZKO - Back At It Again With The White Vans 
Dustin O’Halloran - We Move Lightly 
Sef - Witte Sokken 
NAVARONE - Cerberus 
Siouxsie and the Banshees - Hong Kong Garden 

Luister vervolgens aandachtig naar het nummer, neem het goed in je op. Hoe ervaar je dit nummer? Werk je bevin-
dingen uit in een kort verslag (minimaal 200 woorden).

Tip: verwerk in je verslag je antwoord op de volgende vragen:
Wat is je eerste reactie op dit nummer? 
Wat hoor je? Omschrijf dit. 
Wat voel je bij het nummer? Licht je antwoord toe.
Wat gebeurt er volgens jou in dit nummer (verhaal)? Licht je antwoord toe.
Wat vind je ervan? Licht je antwoord toe.

Muziek en andere disciplines

Bij deze les hoort deze lesvideo .

Leerdoelen van deze les
• Ik kan beeldende kunst en muziek analyseren.
• Ik kan mijn mening over beeldende kunst en muziek verwoorden.
• Ik kan een beeld omzetten in muziek of muziek omzetten in beeld.

Introductie 
Hoe luister jij naar muziek? Laat je je meeslepen door het gevoel dat je ervan 
krijgt of analyseer je het ritme, de melodie, harmonie en de tekst? En hoe kijk 
jij naar kunst? Let je vooral op de compositie, kleuren en de voorstelling? Of 
laat je het kunstwerk eerst op je inwerken en kijk je wat je erbij voelt? 
Bij Art Rocks speelt dit allemaal een rol!
Art Rocks is een wedstrijd waarbij muzikanten uit alle muziekstijlen een 
nummer maken. Dit nummer is geïnspireerd op een kunstwerk van verschil-
lende Nederlandse topmusea. De kunst van de muzikanten is om datgene dat 
het gekozen kunstwerk bij hen oproept te vertalen in een nummer. Zo laat Art 
Rocks muzikanten en bezoekers van de musea eens op een andere manier 
muziek maken/ beluisteren en op een andere manier naar kunst kijken. Dat is 
precies wat jij deze les ook gaat doen!

Bekijk deze lesvideo  met Merijn van Haren van de band Navarone en Stijn 
Huijts artistiek directeur van het Bonnefanten museum. 

Mini opdracht 1

https://www.youtube.com/watch?v=ngjXSxyuLbA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fu70YeLpHls&list=OLAK5uy_lI-7Q7mhrKCtL-HlN9UYOa_CBLv_tHj74&index=12&t=0s
https://youtu.be/KJwJp24UanE
https://www.youtube.com/watch?v=T9Jwl9dqjqw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-l9GQJRl9Y
https://youtu.be/fOh4hyOf-EM
https://youtu.be/fOh4hyOf-EM
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Muziekstijlen
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Eindopdracht

Kies een van onderstaande kunstwerken uit. Ken je het kunstwerk al? Kies dan een 
andere.

Maurits Cornelis Escher - Dag en nacht 
Iris Kensmil - Out of History 
David Mandel - Lobster 
Vincent van Gogh - De tuin van de inrichting 
Maker onbekend - Volière in de vorm van een huis voor een tortelduif

Bekijk het kunstwerk aandachtig, neem het goed in je op. Hoe ervaar je dit kunstwerk? Werk je bevindingen uit in 
een kort essay (minimaal 200 woorden).

Tip: verwerk in je verslag je antwoord op de volgende vragen:
Wat is je eerste reactie op dit kunstwerk? 
Wat zie je? Omschrijf dit.
Wat voel je bij het kunstwerk? Licht je antwoord toe.
Wat gebeurt er volgens jou in het kunstwerk (verhaal)? Licht je antwoord toe.

Wat vind je ervan? Licht je antwoord toe.

Je hebt gewerkt aan miniopdracht 1 of miniopdracht 2. Ga in gesprek met een klasge-
noot die dezelfde mini opdracht heeft gekozen als jij. Vertel elkaar over jullie bevindin-
gen. Komen deze met elkaar overeen? Zijn er veel verschillen tussen kijken/ luisteren 
van jullie?

Hoe klinkt een kunstwerk? Hoe ziet muziek eruit?

Hoe klinkt een kunstwerk?
Jij wordt door Art Rocks* uitgedaagd om een nummer te schrijven bij een kunstwerk! Laat je inspireren door een 
van deze kunstwerken uit de Art Rocks collectie. Kies een kunstwerk dat echt iets met je doet, dit kan in positieve 
of negatieve zin zijn. Vertaal jouw associaties en emoties die jouw gekozen kunstwerk bij je oproepen naar een 
nummer.

Hoe ziet muziek eruit?
Is een nummer schrijven niks voor jou? Ga dan aan de slag met het maken van een beeldend werkstuk geïnspireerd 
op je favoriete nummer. Belangrijk is dat dit nummer echt iets met je doet, dit kan in positieve of negatieve zin zijn. 
Vertaal jouw associaties en emoties die jouw gekozen nummer bij je oproepen naar een beeldend werkstuk.

* De finalisten van Art Rocks mogen optreden in Paradiso en krijgen een videoclip bij hun nummer! Wil je meedoen met Art Rocks? Dat kan! 

Vanaf 28 augustus 2020 kun je je inschrijven en een nummer maken dat geïnspireerd is op een kunstwerk uit de collecties van deelnemende 

musea. Meer weten? Klik hier.
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Mini opdracht 3

https://artrocks.nl/competitie/kunstwerken/dag-en-nacht
https://artrocks.nl/competitie/kunstwerken/out-of-history
https://artrocks.nl/competitie/kunstwerken/lobster
https://artrocks.nl/competitie/kunstwerken/de-tuin-van-de-inrichting
https://artrocks.nl/competitie/kunstwerken/voliere-in-de-vorm-van-een-huis-voor-een-tortelduif
https://artrocks.nl/kunstwerken
https://artrocks.nl/kunstwerken
https://artrocks.nl/nieuws/lets-rock-2020

