Van voorslag naar carillon
Na het maken van deze opdrachtkaart weet
je het verschil tussen een voorslag en een
carillon, weet je hoe een beiaard wordt
bespeeld en weet je wat een klavier is.
Lees de tekst en beantwoord de vragen

Voorslag
Vroeger hadden de boeren geen horloges, maar als ze
op het land aan het werk waren was het wel handig
dat ze konden weten hoe laat het was. De steden
waren namelijk omringd met dikke muren en ’s
avonds werden de poorten gesloten om rovers en
ander gespuis buiten te houden. Door het aantal
slagen van de klok te tellen kon je de tijd weten. Maar
door lawaai of onoplettendheid kon het gebeuren dat
ze de eerste van een aantal slagen misten. Om dit te
voorkomen had men daar wat op bedacht: Een
waarschuwingsklokje. Deze tonen waren te horen
vóór het slaan van de klok, daarom wordt dat
‘voorslag’ genoemd. Hierdoor wist iedereen: ‘zo meteen
moet ik goed gaan tellen, want dan komen de slagen
van het uur.’ In het begin was er maar één klokje dat
als waarschuwing diende, later werden dat er zelfs
vier.

Carillon
Het woord carillon is afgeleid van het woord quadrilloner.
Het Franse woord quatre (= 4) is hierin terug te vinden. Dit
slaat op de vier klokjes die een kort melodietje lieten horen
voordat de uren werden geslagen. Het woord quadrilloner is
in de loop van de tijd vervormd tot ‘carillon’. Een carillon is
later uitgegroeid tot muziekinstrument met meerdere
klokken.
‘Beiaard’ is de Nederlandse naam voor ‘carillon’. Een
Beiaard bestaat uit tenminste 23 gegoten bronzen klokken
en wordt bespeeld door een beiaardier. De beiaardier speelt
op een klavier, dit is een soort orgel waarvan de toetsen en
pendalen zijn verbonden met de klokken. Hij kan de tonen
harden en zachter laten klinken door met zijn vuisten hard
of juist zacht op de toetsen te slaan. Een andere manier
waarop een beiaard aangestuurd kan worden is door een
automatisch speelwerk. Dit is een groot rad met uitstekende
puntjes wat lijkt op een speeldoosje.

Beantwoord eerst de volgende vragen:
Wat is een voorslag?
Om welke reden is de voorslag bedacht?
Wat is een beiaard of carillon?
Waar komt de naam van het carillon vandaan?
Hoe wordt een beiaard bespeeld?
Hoe noem je iemand die een carillon bespeeld?

Uitvoering

Opdracht
Maak een Kahoot over het
carillon.

Op internet is nog veel meer informatie te vinden
over een carillon. Ga op zoek naar extra info en
maak daar voor jezelf goed geformuleerde vragen
over. Ga naar Kahoot.com en verwerk deze vragen
in een Kahoot.
Als je Kahoot klaar is laat je hem eerst controleren
door de leerkracht. Als er nog tijd over is kan je de
Kahoot laten maken door klasgenoten.

Tips
Tips om jullie op weg te helpen
Je zou de volgende onderwerpen terug kunnen laten
komen in je Kahoot: Geschiedenis, functies van de
klokken, materiaal, leuke weetjes, filmpjes,
geluidsfragmenten.

