Amsterdam, 18 februari 2014

Nummers muziekactie ‘Dag van de Duitse taal’ bekend
Voor de ‘Dag van de Duitse taal ’ op donderdag 10 april 2014 roept de
Actiegroep Duits middelbare scholieren weer op om hun stem te laten
horen. Tot en met 28 februari kunnen zij op de campagnewebsite
www.machmit.nl hun favoriet uit vijf actuele Duitse popnummers
kiezen. Met een eigen interpretatie van de winnende hit kunnen zij
vervolgens op de Dag van de Duitse taal een prijs voor de hele klas
winnen.
Aan de hand van lesmateriaal dat de Actiegroep Duits rondom het
winnende liedje ontwikkelt en op de website publiceert, verdiepen
leerlingen zich één lesuur in de hit. Daarna gaan ze creatief aan de slag:
de groepjes maken een eigen interpretatie van het nummer in de vorm
van een videoclip, een gedicht, een choreografie of een flashmob, maar
ze kunnen het nummer ook uitvoeren met hun schoolband of
schoolkoor. Vervolgens moet het filmpje vóór 10 april om 12 uur ’s
middags op de Facebookpagina van ‘Mach mit!’ worden gezet. De
ingezonden filmpjes worden beoordeeld door een jury, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Actiegroep Duits. Het beste filmpje dat als
beste wordt beoordeeld, wint bioscoopkaartjes en popcorn voor de hele
klas. Daarnaast is er ook een publieksprijs: het filmpje dat voor 17 april
om 12:00 uur de meeste ‘likes’ heeft gekregen, wint een dvd-pakket.
De vijf nummers waarop gestemd kan worden zijn: ‘Lieder’ van Adel
Tawil, ‘Kannste Kommen’ van Fettes Brot, ‘Kids (2 Finger an den Kopf)’
van Marteria, ‘Wenn Inge tanzt’ van Systemfehler en ‘Bei dir bin ich
schön’ van 2raumwohnung. Vorig jaar won klas H2C van
Scholengemeenschap Graaf Engelbrecht uit Breda de muziekactie met
hun interpretatie van het nummer ‘Einmal um die Welt’ van Cro.
Voor de muziekactie op 10 april zal na het bekend worden van het
winnende nummer lesmateriaal op www.machmit.nl ter beschikking
komen. Voor leraren zal de Actiegroep ook een onlinedocentenhandleiding aanbieden.
Contact: DIA, Kerstin Hämmerling, tel. 020 525 3696, e-mail
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