Docentenhandleiding
Winter Wonderland / Don’t Worry Be Happy
Introductie
Men neme:
•
•
•
•
•
•
•

Een klas vol leerlingen die toe zijn aan kerstvakantie.
Een docent met nog een laatste restje energie.
Een aantal lolbroeken die zonder schaamte ‘Ho Ho Ho’ durven roepen.
Een telefoon met filmfunctie.
Kerstversieringen.
Klokkenspel, jinglebells, woodblocks, piano en andere instrumenten waarmee een kerstsfeer
gemaakt kan worden..
Een klaslokaal met ruimte om te lopen en filmen.

Dit is een speciale kerstmodule ter afsluiting van het jaar. Het doel van de les(en) is om een muzikale
kerstgroet te filmen in de klas, waarbij de leerlingen het lied Winter Wonderland / Don’t Worry Be Happy
uitvoeren. De leerlingen worden hiervoor in groepen ingedeeld. Er kan goed muziek gemaakt worden en de
leerlingen kunnen zich creatief uiten bij het maken van de kerstsfeer. Tegelijkertijd is deze module een
ontspannen knipoog naar de 'serieuze' modules en heeft u een grote vrijheid in wat u wel en niet wilt doen in
de klas.
Bij de module zijn de volgende extra bestanden:
Bladmuziek
• Speelstuk Winter Wonderland met op dezelfde pagina de melodie van Don’t Worry (dit is hetzelfde
als de notenbeelden in de module, maar dan als partituur).
• Pianobegeleiding Winter Wonderland.
• Extra speelstuk Don’t Worry Be Happy.
• Extra speelstuk Winter Wonderland voor gevorderde klas.
Audio
• Winter Wonderland audio: het lied, gezongen door Pentatonix.
Video
• Winter Wonderland video: eigen studio-opname van het lied.
• Oefenvideo begeleiding.
• Oefenvideo melodie.
Alle pdf’s, audio- en videobestanden kunnen worden gedownload met de linkjes uit de nieuwsbrief.
Daarnaast zijn er van de av-bestanden QR-codes in de module opgenomen. Leerlingen kunnen zelfstandig,
met een QR-code scanner, de bestanden beluisteren/bekijken.
Er komt een aantal muzikale begrippen in de module voor, die echter niet expliciet behandeld worden. U
kunt ze even uitleggen als ze aan de orde zijn.
Bonus
Als bonus is er een arrangement, geschikt voor een gevorderde (muziek)klas, dat een iets andere groove
heeft en drie melodiepartijen.
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Voorbereiden: Luisteren
Deze luisteropdracht is vooral om in de kerstsfeer te komen, maar ook om de onderdelen van het nummer te
leren kennen op een speelse wijze.
De vloer is van lava!
Niemand mag de vloer raken. Als alle leerlingen voor hun stoel staan verloopt dit
redelijk ordelijk.
Swish Swish
Een dansje bij een nummer van Katy Perry (even googelen).
Mannequin Challenge Compleet stilstaan in de houding die je op dat moment hebt.

Voorbereiden: Oefenen
Oefening A: de partijen zijn overzichtelijk, maar de swingfeel vergt extra aandacht. Let hier dus op. Deze
begeleidingsakkoorden passen zowel op het refreinmelodie van Don't Worry als op de coupletten van Winter
Wonderland. Bij de bridge kan de begeleiding op de piano gespeeld worden.
N.B. De originele akkoorden van Don’t Worry Be Happy zijn iets anders: C – Dm – F – C in plaats van de C
– G7 – G7 – C van de begeleiding van Winter Wonderland. Een PDF met de originele akkoorden is
toegevoegd voor als u deze wilt gebruiken.
De (eenvoudige) pianobegeleiding is ook geschikt voor leerlingen die piano kunnen spelen.
Oefening B: zorg voor een echt Amerikaanse uitspraak van de ‘Dooh’. En ook deze melodie in swing
zingen, met een lichte klank.
Oefening C: het risico bestaat dat leerlingen teveel willen doen. Werk er gelijk aan dat het klanktapijt als
begeleiding/sfeermiddel bij de zang bedoeld is.

Uitvoeren
Begin met het lied klassikaal te zingen. Daarna kunnen de groepen aan de slag met hun onderdeel.

Presenteren
Deze wijze van presenteren vergt een strakke regie door de docent. Elke groep zingt of speelt een gedeelte
op een hun eigen moment.
Sommige speelgroepen wisselen elkaar af tussen de bridge en het refrein, terwijl andere speelgroepen
wellicht beide onderdelen voor hun rekening zullen nemen. Dit wordt straks naadloos achter elkaar
uitgevoerd en in één shot gefilmd.
Bepaal welke groep waar staat of zit aan de hand van de volgorde van inzet. Dit wordt dan ook het looppad
voor de camera. Oefen ook dit eenmaal, terwijl de klas het lied uitvoert.
Voer het lied uit en neem dit op zoals eerder geoefend.
Extra: Sluit eventueel af met een uitbundig ‘Prettige kerstdagen!’. En klaar is de muzikale kerstgroet!
NB: Houd rekening met het schoolbeleid m.b.t de AVG voordat u de film deelt met de leerlingen en/of ergens
publiceert.
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