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s,(eppende Kunste (Uirvoerende Kur

Eenheid 3

Bewegingsroetines

AfrikG-musikonte gebruik'n verskeidenhekl instrumente. Elke instrurnent
produseer'n klonk rnet 'n
er1
Iy het geleer ciat die trom 'n sloginstrument is wat jy slaon. Dcror is
baie nnder soorte sloginstrumente soos dle mcrrimba, mbira, rctels en
tclmboeryiie.
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Itoonkleur: klonk met
I'n spesifieke toonhoogie,
l-kwolileit en duur
I

spesifieke

Itoonhoogte: hoe hoog of
lloog die klonk is

,

Idinomiek wisselende
Die nrbjrn is 'n Afriko-sloginstrument. Dit bestoon uit 'n poor metoolstofie:
wot oon 'n stuk hout vosgeheg is. Die musikont pluk die stofies met sy of
hoor vingers.

!volumevlokke von klonk in

lmusiek

Bloosinstrumente is instrumente wot lug gebruik om klonk te produseer.
Voorbeelde sluit die fluit, trompet en horing in. Afriko-musikonte mook
'n trompet von koedoehoring en blaos dit op die punt of oon die kont.
Dit mook'n horde, monotone klqnk. Die vuvuzelo is deur die trodisionele
koedoehoring geinspireer, Dit word von plostiek gemook, en het ook 'n
monotone klonk.
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AkttWteit 3.I Skryf h

kl ankstorie d eur i nstrum ente met yqrykitt
toonkleure,
toonhsogtes en,.dinamiekte gebruil
,
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Jou onderwyser soljou begelei in 'n opwormingsoktiwiteit voordol jy begin en in
ofkoelqkliwiteit oon die einde von die les.
In hierdie oktilviteit goon jy met die elemente von musiek werk om 'n storie te ve
Luister oondogtig no die musiek wot jou onderwyser speel. Noem die

inslrumenle wol gebruik word,
Is die toonhoogte loog of hoog?

is die musiek hqrd of sog?
Is die ritme lewendlg of stodig?
Hoe lool die musiek jou voel?
Jou onderwyser sol die klos in vier groepe verdeel en 00n elke groep'n
prent wys.

'n Koedoehoring
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:Ontfrou dot elke instrument

]'n onder klonk produseer.
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Gebruik die insirumente wot jy gebring het en beeld die prenl musikool
uit deur ritme, tempo, toonhoogie en dinomiese vlokke te skep wol by die
prent pos.
Verduidelik woorom jou groep die spesifieke inslrumenle, ritmes, tempo,
loonkleur, toonhoogte en dinomiese vlokke gekies het om die prenl te
verbeeld.
Verduidelik elke element in een sin in jou werklroek.
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