Media van de Week
Banaan (muziek)
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Titel: Banaan
Media: meezinglied op YouTube
Tekst & Muziek: Jeroen Schipper
Uitgever: 123Zing
Leeftijd: 4+ jaar
Sterren: 5

Beschrijving
Zomers weer is het allang, maar waar blijft die
zomerhit? Die staat gewoon op YouTube! ‘Banaan’
van Jeroen Schipper is, als je de muzikant zelf moet
geloven, dé hit van de zomer 2018. Het nummer
komt van zijn cd Swingen als een kangoeroe
(mediatip van vorig jaar).
Oordeel
‘Banaan’ is een nummer dat altijd leuk blijft. Bij het horen van de eerste deuntjes kan je al niet meer
stilzitten. En zeker niet als je de sambaballen hoort! En het leuke van deze clip op YouTube is dat je
mee kan zingen door de weergegeven tekst (soort karaoke-versie dus). Daarnaast zijn de beelden
vrolijk. De melodie is pakkend, waardoor je het snel oppikt. En de tekst wordt rustig en duidelijk op
de maat gezongen.
Tips voor op de groep
Speel het nummer af op het digibord of (als die er niet is) op tablets of een computer (schakel de
modus ‘volledig scherm’ in). Bekijk eerst met z’n allen de clip. Bij de tweede keer afspelen zingt
iedereen mee. Met wat oudere kinderen kan je zelfs proberen om het nummer helemaal na te
spelen. Regel daarvoor ritmische muziekinstrumenten als samballlen. De kinderen kunnen ook zelf
een instrument maken.
De clip op YouTube is gemaakt door 123Zing. Op de website van 123Zing vind je veel leuke
muziekclips met bijbehorend lesmateriaal die je kan inzetten met een groep kinderen. In hun online
lesmethode vind je ook lesmateriaal bij dit lied. Voor deze site moet je een account aanmaken om in
te loggen. Ook op swingenalseenkangoeroe.nl vind je lesmateriaal bij de nummers van Jeroen
Schipper. Hiervoor heb je een wachtwoord nodig van de bijbehorende liedbundel. Op beide sites kan
je inspiratie opdoen voor een leuke activiteit voor op de groep.

