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Bij drummen denk je al snel aan een compleet 

drumstel waarop men speelt met alle handen 

en voeten tegelijkertijd. 
Het kan echter ook gemakkelijker, bijvoorbeeld 

met drumstokken op eenvoudige emmers en 

tonnen in onze Streetbeats Workshop. 

In deze lesbrief lees je hier meer over, en krijg 

je al een paar oefeningen waarmee je zelf eens 

kunt experimenteren. 

 

WAT IS STREETBEATS? 
De naam ‘streetbeats’ gebruiken wij voor het drummen op alledaagse voorwerpen zoals  

tonnen, grote vaten en emmers. Vooral in Zuid-Amerika zie je dit veel op straat gebeuren. 

Zoals de trommels een drumstel verschillende tonen hebben, kunnen we met de tonnen ook 

verschillende klanken produceren. 

Het midden van een emmer bijvoorbeeld heeft een groot oppervlak en een holle ruimte 

eronder. Dit zorgt voor een lage toon als je erop slaat. 

Slaan op de rand van de emmer zorgt juist voor een hoge toon. Dit komt, omdat we rand 

extra hard is en veel kleiner is qua oppervlak. Door op verschillende plekken van een 

voorwerp te slaan ontstaan er dus verschillende geluiden. 

Probeer dit zelf eens door (zachtjes) op verschillende plekken van je buik te slaan. Je zult 

merken dat je diverse geluiden hoort. 

Het is leuk om te ontdekken welke klanken je allemaal kunt produceren. 

 

VOORBEELDEN 

Bekijk deze Streetbeats videofragmenten: 

- https://www.youtube.com/watch?v=arKMUNfq7pQ   

- https://www.youtube.com/watch?v=A9DJjQsIBcM    

 

EN NU JULLIE 
Als voorbereiding op de workshop kunnen jullie alvast een paar oefeningen gaan doen met 

jullie klas en de docent. Voor de eerste opdracht mogen jullie je eigen tafel gebruiken of je 

benen waar je op kan slaan. Dit doen we met de binnenkant van onze hand (de handpalm). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=arKMUNfq7pQ
https://www.youtube.com/watch?v=A9DJjQsIBcM
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➢ Opdracht 1 (klassikaal) 

1. R L R L   

2. R R L L 

3. R L L 

De ‘R’ staat voor onze rechterhand en de ‘L’ voor onze linkerhand. 

Probeer deze oefeningen van langzaam naar heel snel. Dit doe je 1 voor 1 dus let goed op 

welke leerling er aan de beurt is. 

➢ Opdracht 2 (groepsopdracht) 

Voor de laatste oefening gaan we kijken naar het volgende fragment. 

- https://www.youtube.com/watch?v=FWmoLP7A0MY 

Wat is de bedoeling: 

In deze video hebben ze geluiden gemaakt door hun eigen lichaam te gebruiken. We gaan 

kijken of wij dit ook kunnen doen! Ga groepjes maken van ongeveer 5 personen. Je gaat bij 

elkaar staan en jullie gaan een eigen ritme maken. Dit doen jullie door je eigen lichaam te 

gebruiken. Je zult zien dat je op vele manieren geluiden kan maken. Wanneer elke groep 

klaar, kunnen jullie dit presenteren voor de rest van de klas. 

 

WIST JE DAT… 

➢ …je eigenlijk met alle voorwerpen in huis kan drummen? 

➢ …drummen vanuit je polsen komt in plaats van je armen? 

➢ …je veel diverse klanken uit een emmer kan halen? 

 

VRAGEN 
Ga nu de bovenstaande ‘wist je dat…’ vragen één voor één bij langs. Je gaat nadenken 

waarom dit zo zal zijn. Schrijf dus je antwoord achter de volgende vragen: 

➢ Waarom kan je met alle voorwerpen in huis drummen? 

➢ Waarom komt het drummen vanuit je polsen en niet vanuit je gehele arm? 

➢ Waarom kan je zoveel diverse klanken uit een emmer halen? 

 

WAT GAAN WE DOEN TIJDENS DE WORKSHOP? 
Tijdens de workshop gaan we dus kennis maken met het drummen. We leren de basis van 

het drummen op een eenvoudige manier. Dit doen we door gebruik te maken van emmers. 

Iedereen krijgt hiervoor zijn/ haar eigen emmer. We gaan kijken of we zelf gevoel voor ritme 

https://www.youtube.com/watch?v=FWmoLP7A0MY
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hebben, elkaar uitdagen door diverse oefeningen & opdrachten te doen. Maar ook 

groepsopdrachten en interactieve spellen.  

Doel: 
De basis van het drummen onder de knie krijgen door gebruik te maken van de klanken van 

een emmer. Kijken hoeveel ritmegevoel de groep in zich heeft. Maar 

vooral samen plezier hebben in het maken van muziek! 


