SPELA MED BOOMWHACKERS

Boomwhackers är ett roligt instrument att spela och skapa rytmer med.
Det går att köpa hela uppsättningar eller bara beställa just de toner man vill ha.
Varje ton har sin egen färg. Det går även köpa änd-ploppar, sk octavator-lock.
Med en änd-plopp på blir tonen en oktav lägre. Det är bara att googla på
boomwhackers så hittar ni affärer som säljer dessa. Det finns många härliga
och roliga filmklipp på Youtube med folk som spelar boomwhackers.

HELA DAGEN LÅNG
Samspels-låt

När vi spelar boomwhackers på filmen hade vi plockat ut tonerna D och A.
Mitt i låten hade vi ett litet hojt, en call and response-del.
Hojta - att leka med ord och fraser, att härma varandra är ett enkelt och
roligt sätt att få alla delaktiga. Turas om att vara försångare:
Hej hej - Hej hej
Hoj hoj - Hoj hoj
Aj aj aj - Aj aj aj
Oj oj oj - Oj oj oj
osv.
Spela pulsen med era boomwhackers under tiden!
Ni kan också härma rytmer och ljud som ni skapar med era boomwhackers.
Turas om att leda. En spelar före - alla härmar.

ENACKORDSLÅTAR
Halelaloi som är en av låtarna vi dansar till med sjalarna,
går att spela med bara ett ackord, med tonerna C och G.
Man kan även använda xylofoner eller tonboxar och plocka ut just de tonerna.
Spelar man gitarr eller ukulele kan man spela C-dur genom hel låten.
Om ni istället väljer tonerna D och A kan ni spela i D-dur.
Det finns många andra låtar som också går bra att spela med bara ett ackord.

SPELA - SKICKA
Fördela några olika instrument i ringen enligt ett bestämt mönster
tex. ägg - boomwhackers - rassla - ägg - boomwhackers - rassla...
Alla spelar och sjunger tillsammans. På en given signal slutar alla.
Då skickar man sitt instrument till grannen bredvid. Alla skickar åt samma håll.
Spelet sätter igång igen....vid signalen slutar man och skickar sitt instrument.
Det här är ett roligt sätt att introducera nya instrument. Alla får möjlighet att
prova alla instrument och man får en strukturerad samspelsstund.
Det här går att variera i all oändlighet!
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