
LESMATERIAAL FIGGIE - GROEP 4, 5, 6

LES 1: INTRODUCTIE FIGGIE
Kijk en luister naar het liedje “Dinsdag” van Figgie: 

https://www.youtube.com/watch?v=f27VzOGRgXA

Vragen:

Wat vind je van de muziek? Mooi? Saai? Grappig? Alles mag!

Deze muziek wordt gemaakt door de jongens van Figgie. Figgie is een band uit Utrecht. De band be-

staat uit 4 jongens:

Paul, is frontman en gitarist

Roy, gitarist en toetsenist

Pim, drummer

Pieter, bassist

Vragen:

Herken je de instrumenten?

> Je ziet een gitaar, een drumstel, een basgitaar en synthesizer

Wat is het verschil tussen een basgitaar en een normale gitaar?

> Een basgitaar heeft 4 snaren en een normale gitaar 6 en een basgitaar maakt een zwaarder geluid.

Weten jullie ook wat een synthesizer is?

> De Synthesizer lijkt in eerste instantie op een keyboard, maar dat is het niet. Als je goed kijkt,

zie je dat er nog een doos met allemaal knopjes aan vast zit. De synthesizer is een elektronisch instru-

ment, waarmee je zowel nieuwe, elektronische geluiden kan maken, maar ook al bestaande  instrumen-

tale geluiden kan nadoen. Met de toetsen kan je de melodie spelen en met de knoppen kan je die aan-

passen.

Hoi! 13 februari gaan jullie met de klas naar het schoolconcert van Figgie in EKKO. In deze lesbrief 

vind je 5 voorbereidende opdrachten voor het concert. Om de beste ervaring van het concert voor de 

leerlingen, maar ook voor de artiest zelf, Figgie, is het wenselijk om minstens twee opdrachten te doen 

in de klas, het liefst allemaal.

De opdrachten moeten klassikaal gedaan worden. Deze lesbrief is voor de docent zelf bedoeld en niet 

voor de leerlingen. De docent kan de PowerPointpresentatie aan de leerlingen laten zien. Het concert in 

EKKO is net als een echt concert, de leerlingen mogen dansen, springen en rennen. De leerlingen mo-

gen juichen en klappen, maar ze moeten wel stil zijn als de artiest iets wil vertellen of vragen. Tijdens 

het concert kunnen de leerlingen niet naar het toilet. 

Tot de 13e!



Samen maken ze alle muziek, ze schrijven zelf de liedjes, spelen zelf de instrumenten en nemen de lied-

jes ook zelf op.  

Figgie maakt allemaal Nederlandstalige liedjes, ze zijn vaak simpel. Soms zijn ze vrolijk, en soms niet. 

Hun liedjes gaan over allerlei thema’s, die vaak dicht bij de band staan en persoonlijk zijn.

Wat bijzonder is aan Figgie is dat ze ook een logo hebben. Veel bands hebben dit niet. Bij Figgie be-

staat het logo uit twee ruiten met daarin een stip. Hier hebben ze ook stickers van. Wist je dat ze deze 

overal in Utrecht plakken? Misschien heb je er wel eens eentje gezien. 

Een grappig weetje: ze hebben een keer wel 1200 stickers geplakt in een radiostudio.

LES 2: TOVEREN
Kijk naar de video van het liedje Toveren. Kijk goed naar wat er gebeurt en luister naar de tekst.

Vragen:

Wat vind je van het liedje en van het filmpje?

Wat gebeurt er allemaal?

Waar gaat het liedje over?

Vraag:

Het liedje heet toveren. Als jij zou kunnen toveren, wat zou je dan toveren? Waarom?

In de video zien we dat het het jongetje leeft onder water en allerlei onderwaterdieren als vrienden 

heeft. Als je goed kijkt, zie je dat er geen andere mensen onder water zijn en dat hij er eigenlijk vast 

zit. 

Vraag:

Vinden jullie dat het jongetje blij kijkt?

> Nee niet echt

Het jongetje is eigenlijk erg alleen en voelt zich daardoor somber.

Vragen:

Voel je je wel eens alleen? Waardoor komt dat dan?

Ben je dan ook somber?

Zijn er ook momenten waarop het fijn is om alleen te zijn?

In de video is de oceaan een metafoor voor dat hij alleen en somber is. 

Vraag:

Weten jullie wat een metafoor is?

> Een metafoor is dat je iets anders gebruikt om iets te omschrijven. 



Vraag:

Kunnen jullie voorbeelden noemen?

Er zijn veel soorten metaforen, metaforen die heel bewust worden gebruikt, maar ook metaforen die je 

onbewust gebruikt, ze lijken vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld “erbij zitten als een zoutzak” of “rennen als 

een gek”.

Soms gebruiken mensen metaforen om dingen duidelijk, of begrijpelijker, te maken. Dan wordt het voor 

anderen soms makkelijker om te begrijpen wat je je bedoelt. Dit is ook zo met emoties. Vaak zijn emo-

ties moeilijk uit te drukken. Het kan dan handig zijn om een metafoor te gebruiken of om het te vergelij-

ken met iets. 

In het liedje van Figgie is de oceaan dus een metafoor voor dat hij alleen en somber is.

Als iemand helemaal alleen vast zit op de bodem van de diepe oceaan, dan gaat het vast niet heel 

goed. 

Metaforen kunnen ook gebruikt worden om zware onderwerpen lichter te maken. Hierbij hebben ze 

een leuk filmpje gemaakt, om zo het onderwerp makkelijker te kunnen bespreken. 

Op het eind van het filmpje zie je dat hij uit de oceaan wordt getrokken door een meisje. Heb jij men-

sen in je leven die je even kunnen helpen als je even in de put (kjk, ook een metafoor!) zit? Bij wie kan 

jij je verhaal kwijt? Wie vrolijkt je op?

De tekst van het liedje gaat ook over toveren. 

LES 3: KOPPELING POËZIE EN MUZIEK
Luister naar het liedje: “Geloof dit niet”

Vraag:

Wat valt je op, als je het vergelijkt met de andere liedjes die je net hebt gehoord? 

> De tekst lijkt meer gesproken dan gezongen.

Wat leuk is aan dit liedje, is dat poëzie en muziek hier heel dicht bij elkaar liggen.

Vraag:

Kunnen jullie overeenkomsten noemen tussen muziek en poëzie?

> Ze hebben beiden tekst. 

> De tekst rijmt vaak, maar dat hoeft niet. 

> Vaak zijn de teksten abstract, je snapt niet helemaal wat er wordt bedoeld of je moet even nadenken 

wat er wordt bedoelt. 



Weten jullie ook verschillen?

> Poezie is alleen tekst, muziek is tekst met muziek. Je hebt ook muziek zonder tekst.

Bij muziek wordt de tekst gezongen in een melodie, hierdoor past het bij de muziek. De tekst van poë-

zie wordt voorgedragen.  Het bijzondere is bij dit liedje is dat de tekst wordt voorgedragen op de mu-

ziek. Hierbij komen muziek en poëzie dus samen. Dit is niet gek, omdat de jongens van Figgie ook wel 

eens gedichten schrijven.

In les 6 worden handvatten aangeboden om op een eenvoudige manier met de leerlingen een gedicht 

(of liedje) te schrijven.

LES 4: COLLAGE MAKEN
Hier zie je de albumcover van Figgie. Het album heet “Genoeg Houvast”.

Deze albumcover is gemaakt door middel van collage. Bij een collage gebruik je plaatjes en stukjes pa-

pier om een nieuw plaatje te maken. Neem als thema voor de collage een onderwerp waarbij je moet 

denken aan de muziek van Figgie. Je mag ook een nieuwe albumcover bedenken voor Figgie. 

Bij een albumcover staat ook altijd de naam van de band en titel van het album er op, deze kan je ook 

zelf bedenken. 

Tijdens de opdracht kunnen de leerlingen luisteren naar de muziek van Figgie.

LES 5: SCHRIJF ZELF EEN LIEDJE SCHRIJVEN (MAKKELIJK)
In deze opdracht  gaan we zelf de tekst voor een liedje schrijven. Als melodie kan je een bestaand lied-

je gebruiken, of later ook zelf een melodie maken en toevoegen.

1. Bedenk een thema (herfst met vallende bladeren, een vrolijke dag met leuke muziek, verliefdheid, 

etc.). Vertrek vanuit de beleving van de leerling, neem iets wat momenteel speelt in de klas, een thema, 

een gevoel.

2. Laat iedereen hier 2 zinnen over opschrijven. De zinnen dienen te rijmen (ter geheugensteuntje) en 

mogen ongeveer 4 woorden bevatten per zin.

3. Laat de leerlingen na 2 zinnen het papier doorgeven aan hun rechterbuur, ze lezen elkaars teksten 

en voegen er vervolgens 2 zinnen aan toe. Zo maak je de coupletten van het nummer. Je kunt bijv. 4 

coupletten maken van 4 zinnen per couplet.

4. Het refrein kun je klassikaal maken, je kan de leukste zinnen van de leerlingen gebruiken, of ze vra-

gen een nieuwe

5. Zo heb je met de hele klas een eigen lied geschreven! Zing het samen.



LES 6:  SCHRIJF ZELF EEN LIEDJE (MOEILIJKER) OF EEN GEDICHT
Ook dit is een opdracht waarbij de leerlingen zelf een liedje of gedicht gaan schrijven. Als de leer-

lingen een gedicht gaan schrijven, hoeft het niet te rijmen, hoeven er geen refreinen en coupletten ge-

maakt te worden en hoeft er geen melodie of ritme bij. Ook hier kan je als melodie weer een bestaand 

liedje gebruiken of later ook zelf een melodie maken en toevoegen. Het is ook leuk om leerlingen te 

laten nadenken over een metafoor dat ze kunnen gebruiken.

1. Neem een aantal oude boeken/ verhalen/ tijdschriften waaruit je bladzijdes mag scheuren, iedere 

leerling krijgt een bladzijde.

2. Laat de leerlingen een aantal woorden uit de tekst kiezen (bijv. tussen de 4 en de 12), woorden die 

hen opvallen, die ze mooi vinden of anderszins. Deze woorden schrijven de leerlingen op.

3. Vervolgens moeten de leerlingen de woorden die ze hebben gekozen aan elkaar rijgen en er zinnen 

van maken. Ze kunnen de woorden in de volgorde gebruiken waarin de leerlingen ze gekozen hebben, 

of door elkaar. Ze strepen het woord af als ze het gebruik hebben. Er mogen ook meerdere gekozen 

woorden voorkomen in een zin. Afhankelijk van het aantal gekozen woorden en de tijd die je hebt kun 

je bepalen hoeveel zinnen de leerlingen maken. Minimaal 2 per leerling, of het moet rijmen mag je ook 

samen bepalen, een liedje hoeft niet altijd te rijmen, dat is vrij aan de maker/ de kunstenaar.

Je kunt de leerlingen vrijlaten in het maken van zinnen of samen bepalen hoelang de zinnen mogen zijn 

of uit hoeveel woorden ze mogen bestaan.

Je kunt eventueel ook al een ritme of melodie uitkiezen.

4. Laat de leerlingen eerst klassikaal hun zinnen voorlezen. Stel vragen. Welke woorden hebben ze ge-

kozen? Waarom? Wat willen ze zeggen met hun zin? Waar gaat het over?

5. Met de zinnen van de leerlingen kun je vervolgens een lied maken, de zinnen vormen de coupletten, 

het refrein kun je gezamenlijk maken.


