
Lesbrief Amersfoorts Stadslied 2018

Lesbrief Amersfoorts Stadslied 2018

WAT & WAAROM?
Amersfoort is een prachtige stad met veel geschiedenis en cultuur. Toch is onze stad 
minder bekend dan bijvoorbeeld steden als Utrecht, Den Haag, en Rotterdam. En ook wij 
zelf vinden het niet altijd gemakkelijk om uit te leggen wat nou typisch Amersfoorts is. 

Met een nieuw Amersfoorts stadslied met videoclip gaan we proberen Amersfoort een  
duidelijker 'gezicht' te geven. 

Door het nieuwe lied te horen, en vooral door het te zingen, hopen we dat Amersfoorters 
meer een wij-gevoel krijgen en trotser worden op hun eigen stad.

Er zijn al eerder liederen over Amersfoort gemaakt, maar de stad en de maatschappij 
blijven veranderen. En... dit keer wordt het lied geschreven vanuit jullie ogen; de 
Amersfoortse jongeren!
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HOE
maX Music heeft de muziek en de melodie al gecomponeerd, maar er is nog geen tekst.

Beluister de muziek: https://bit.ly/2MTfneW. 
(De trompetmelodie moet worden vervangen door gezongen tekst.)

Planning

Wat Wie Wanneer

songtekst schrijven 
(workshop)

'September/Oktober 2018

zang en rap opnemen 
(workshop)

'Oktober 2018

danschoreografie maken en 
filmen (workshop)

'November 2018

theater-scenes maken en 
filmen (workshop)

'November 2018

videomontage 'December 2018

Premiere 'Januari 2019
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VOORBEREIDING
Zo kun je je voorbereiden op de workshops van maX Music. De voorbereiding kun je 
bijvoorbeeld met je eigen docent van school doen.

Songwriting / Rap
• Verdiep je in de inhoud en structuur van andere stadsliederen en volksliederen 

(bekijk informatie en links verderop in deze lesbrief)
• Denk na en brainstorm met elkaar over mogelijke inhoud voor het nieuwe 

Amersfoortse stadslied. Maak een lijst met mogelijke onderwerpen en 
aantekeningen

• Verdiep je in Amersfoortse geschiedenis, en huidige 'toestand' (bekijk informatie en 
links verderop in deze lesbrief)

Zang / Rap
• Leer de nieuwe melodie en probeer hier zelf alvast de geschreven songtekst (zodra

deze beschikbaar is) hierop te zingen

Dans 
• Lees de geschreven songtekst (zodra deze beschikbaar is) en denk met elkaar na 

over hoe je de inhoud kunt uitbeelden door beweging van het lichaam
• Speel beschikbare demo's van het nieuwe stadslied af en brainstorm over en 

experimenteer met dansbewegingen.

Theater  
• Lees de geschreven songtekst (zodra deze beschikbaar is) en denk met elkaar na 

over hoe je de inhoud kunt uitbeelden door theater scenes die uiteindelijk in enkele 
seconden video moeten kunnen worden samengevat
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INFORMATIE OVER VOLKSLIEDEREN
Volksliederen zijn vaak zo geschreven dat ze gemakkelijk kunnen worden gezongen en 
een opzwepende melodie hebben. Een volkslied heeft bijna altijd een marstempo, zo ook 
ons nieuwe Amersfoortse stadslied.

Veel volksliederen zijn kort en eenvoudig en de aard van de melodie is soms sterk 
tijdgebonden.

Volksliederen zijn meestal geschreven in de belangrijkste taal van het land waarvoor ze 
dienen. Een stadslied bevat vaak dialect en/of typische woorden uit de stad en/of streek. 

Welke typische woorden uit Amersfoort of zelfs provincie Utrecht kunnen wij gebruiken in 
ons Stadslied?

Gebruik 
Het staats-volkslied wordt traditioneel gespeeld bij de ontvangst van een staatshoofd, bij 
het eren van de overwinnaar van een internationale sportwedstrijd en bij soortgelijke 
plechtige gelegenheden. 
In veel landen wordt het volkslied op scholen gespeeld voordat de lessen beginnen. Ook 
wordt in veel landen het volkslied ten gehore gebracht op de nationale radio, bijvoorbeeld 
aan het begin en het einde van de dag. Vroeger werd op de Nederlandse radio de dag 
afgesloten met het Wilhelmus.

Het is gebruikelijk dat de luisteraars afkomstig uit het land waarvan het volkslied gespeeld 
wordt, opstaan en meezingen tijdens het spelen en dat militairen in correct uniform 
salueren. Buitenlanders zingen niet mee met het volkslied van een ander land. In een 
aantal landen is het de gewoonte dat staatsburgers hun rechterhand op hun hart leggen. 

Misschien kan ons nieuwe Amersfoortse stadslied wel een mooie rol spelen bij de 
ontvangst van onze koning en koningin in Amersfoort op koningsdag 2019?

Eerdere liederen over Amersfoort:
• https://www.youtube.com/watch?v=yUN_lxXjAnc 
• https://www.youtube.com/watch?v=JSDGiHCnpqI
• https://www.youtube.com/watch?v=55bbW1aDiCY
• https://www.youtube.com/watch?v=OW3zpEzlilQ 

INFORMATIE OVER AMERSFOORT
Zoek zelf online en noteer/kopieer wat je bruikbare elementen vindt voor het nieuwe 
Amersfoortse stadslied. Kijk bijvoorbeeld op:

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
• https://www.vvvamersfoort.nl/nl
• https://www.amersfoort.nl/home.htm
• https://www.kijkbijons.nl/hollandse-steden-amersfoort/content/item?790739
• https://amersfoortincijfers.nl/
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