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In urban muziek wordt vaak gerapt. Je kent vast wel een aantal rappers! Ilse en meester
Willem leren je een rap en daarna kun je je eigen rap gaan schrijven! Natuurlijk vind je hier
ook vette beats.

Nodig:
• Een computer, tablet of smartphone
• Pen en papier
Aan de slag:
• Start het filmpje met Ilse en meester Willem
• Volg de instructies in het filmpje!
• Dit is de tekst, rap maar mee:

Wil je een coole rap
En niet van “Ohw wat nep”
Dan zijn er een paar wetten
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Waar je erg goed op moet letten
Probeer of je kan rijmen
Woorden aan elkaar te lijmen
Zeg de zinnen heel snel In een cool ritme dat wel
Tot slot nog een beat
Wie voelt hem nu nog niet
Wacht maar tot je rappers op een podium ziet
•

Nu kun je zelf gaan rappen. Probeer met deze beats eens of je het nummer kunt
rappen:
Langzaam
Iets sneller
Snel!

•

Lukt dit? Bedenk dan je eigen rap!
Kies een onderwerp, bijvoorbeeld: school.
Schrijf een rap door zinnen te schrijven die op elkaar rijmen.
Voorbeeld:

Ik weet niet hoe ik rappen moet
Maar door de les gaat het heel goed

•

Probeer steeds zinnetjes te maken met 8 lettergrepen. Kijk maar eens hierboven,
dat zijn zinnen van 8 lettergrepen (Ik-weet-niet-hoe-ik-rap-pen-moet). Zo krijg je een
goede ‘flow’ in je rap.
Heb je je tekst opgeschreven? Probeer dan eens uit hoe het klinkt. Ben jij al een
echte rapper?

Klaar?
Maak een filmpje van jouw rap! Kun je er ook een paar stoere moves bij?
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