WERKBLAD

MAAK EEN RAP
Een rap maken over online privacy.
Een rap is misschien wel het belangrijkste onderdeel van HipHop muziek. Rappen is spreken op rijm in een
bepaald ritme of flow. Kijk naar dit filmpje uit Nederland: schooltv.nl/video/meer-muziek-in-de-klas-rap/#q=rappen
Wat heb je nodig?
Blad met een woordweb (een woordweb kan je zelf tekenen, zie het voorbeeld hieronder)
Pennen en papier. Een computer, tablet of mobiele telefoon om de rap op te nemen.
Een Rap in 10 stappen
1. Bekijk eerst de video over rappen.
2. Vul de woordweb in rond de woorden ‘schenden van online privacy’.

7. Als je tekst af is, kan je het ritme gaan maken
of opzoeken: om het ritme zelf te maken, gebruik
je spullen zoals een emmer, een trommel, tikken
op het raam of op je tafel. Of je zoekt een beat
waar jouw tekst op past.
Vind gratis rapmuziek op:
https://www.rappad.co/beats

8. Oefen je rap. Klopt die? Verander er anders
nog iets aan.
9. Vind een rustige plek zonder achtergrondgeluiden.
Houd ruimte in elke cirkel om er een rijmwoord bij
te zetten. Denk erom dat de woorden jouw gevoel
uitdrukken. Je kan ook klinkerrijm gebruiken. Dan
zijn de klinkers gelijk en de medeklinkers niet
zoals: ‘pijl’ en ‘schijnt’.

10. Nu ga je de rap opnemen: Op je mobiele telefoon, tablet of computer. Je kunt hem ook filmen.

TIPS:

4. Begin met het schrijven van het refrein. Het
refrein gaat over je onderwerp en heeft 4 tot 6
regels.

•

5. Laat je refrein en je zinnen bestaan uit net zoveel tellen als de tafel van 4 (8, 12, 16, 20 enz.) Je
rap past dan op de meeste beats.

•

6. Als je refrein af is, maak je van daaruit de
coupletten van je rap. Een rap heeft 2 of 3
coupletten van 16 - 20 regels. Maar jij kan hem
korter maken. Maak hem wel langer dan je refrein.
Refrein 4-6 regels
Couplet 8-20 regels
Refrein 4-6 regels
Couplet 8 – 20 regels
Refrein 4-6 regels

Hier vind je rijmwoorden: 			
http://www.rijmwoordenboek.nl/

•

•

•
•

Je kunt ook eerst een beat uitzoeken of
maken en daar je tekst op maken.
Kijk eens naar dit filmpje: (4) Dilan werd
gepest en maakte er een rap over - YouTube
Sla je rap op als MP3. Nu kun je hem
delen via whatsapp of email of via sociale
media.
Als je een podcast opneemt, kun je starten of eindigen met jouw rap.
Wil je je rap op de computer opnemen,
download dan Audacity. Dat is een gratis
programma waarmee je op je computer
geluid kunt opnemen en bewerken. Om
Audacity te downloaden ga naar 		
https://www.audacityteam.org/download/

•

Zo werkt Audacity - Radiorakkers

