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SGB-leerlingen met vlag en wimpel geslaagd!
Vorige week vrijdag was het feest op Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Na
een week lang aangenaam zwoegen presenteerden de eerste, tweede en derde
klassers wat zij tijdens hun workshops in de projectweek hadden gedaan. Het
resultaat was overweldigend en er hing een prima sfeer. De leerlingen van de
SGB waren er met vlag en wimpel in geslaagd om hun creativiteit geheel
binnen het thema SNEL EN TRENDY te houden.

[ Beeldverhaal zie: www.roseebentana.com ]
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dansshow. De vrije stijl was erg

Om 11.00 uur stroomden de leerlingen

dynamisch maar ook de salsa had
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[ Fotograferen is kijken ]
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biedt

de

er creatief was gewerkt tijdens de

leerlingen anders naar zichzelf en hun

workshop met Robbie Swinkels aan de

omgeving te leren kijken. Noodzakelijk
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Flowen

ofwel

vloeiend

teksten

gebaseerd zijn op emotie. Al klinken

opzeggen is echt een hoofdkenmerk

raps soms erg grof, door ‘te slaan’ met

voor een goede rapper naast coole

woorden (in plaats van met stoelen)

kleding en de juiste bewegingen.

kan men de ander een flink pak slaag
geven

tot

luisteraars

grote
zonder

hilariteit

van

de

handtastelijk

te

worden. Een echte rapper kopieert niet
graag maar zoekt zijn eigen identiteit
die de basis vormt om zijn eigen stijl
verder

te

ontwikkelen.

Rappen

is

absoluut een kunstvorm om woorden
zo bij elkaar te zetten dat het een waar
taalkunstwerk wordt. Het is zeker de
[ Raptalenten ]

moeite waard om dit onderdeel nog
eens

Rappen is moeilijker dan je denkt en
veel meer dan zomaar wat klanken
voortbrengen. Er bestaan verschillende

tijdens

Nederlands

of

Papiamentu nader te bekijken. Het
daagt jonge taalvirtuozen zeker uit om
het eens te proberen. Respect!

rapstromingen die allemaal hun eigen
stijl en eigen codes hebben. De tekst
moet een boodschap uitdragen, er
moet ritme in zitten en soms mag het
ook rijmen maar niet zoals in een
gedicht.

Street-rap

houdt

zich

bijvoorbeeld vast aan de hiphop. De
teksten zijn maatschappijkritisch en
vinden

hun

oorsprong

vaak

in

[ Enthousiasme vanuit het publiek ]

achterstandswijken. Wordplay-rap legt
de nadruk op de woorden zelf. Het

En over beats gesproken, belanden we

gaat er dan meer om dezelfde klanken

helaas alweer bij het einde van de

te combineren die taalgrapjes vormen

presentatie met de percussieworkshop.

en worden verwerkt in punchlines.

Gedurende een aantal dagen was het

Grimey-rap

getrommel overal te horen en gaf het

teksten

op

zijn

vaak

duistere

shockerende
beats

die
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voor
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presentatie. En inderdaad, een heuse
brassband sloot hard maar ritmisch de
ochtend af.

[ Daverende afsluiting ]

De

tevreden

jongeren,

gezichten

ouders

en

van

de

leerkrachten

spraken boekdelen en we vingen
slechts één wanklank op na afloop
toen

een

groepje

mopperende

leerlingen buiten stond te wachten op
een

lift.

‘Jammer!

Maandag

weer

gewoon school. Waarom zien leraren
niet dat we zo veel sneller leren, over
snel en trendy gesproken!’ Inderdaad.
Hoelang zal het nog duren voordat
SGB-leerlingen tegen elkaar zullen
zeggen: ‘Ik heb Rap het eerste uur en
daarna Dans, en jij?’
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