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De familie van Lia houdt van muziek, en jullie?  

- Laat de Roemeense dans horen die het hele gezin zingt.  Vraag aan de kinderen om 

goed te luisteren. Welke instrument hoor je?  Wie zingt?  

Laat de kinderen het refrein meezingen. De strofen kan je als volgt laten begeleiden. Tijdens 

de eerste strofe kunnen de kinderen bij elke lettergreep in de handen klappen, tijdens de 

tweede strofe op de bank kloppen (of met de voeten stampen) en tijdens de derde strofe tikken 

met een potlood (of met de handen op de knieën kloppen).  

Om deze dans uit te voeren met de klas is het best dat je de muziek op Youtube downloadt. 

Tik volgende titel in: "Drag mi-e jocul romanesc (Muzica Gradinita)
1
. Je kan ook kijken naar 

een versie waarbij kinderen uit Roemenië het dansje uitvoeren
2
.  Zo vind je meteen de 

aanwijzingen om de dans ook met de kinderen uit je klas uit te voeren. 

De Roemeense tekst 
i
met vrije vertaling gaat als volgt:  

Drag mi-e jocul romanesc Ik heb plezier in deze Roemeense dans 

Drag mi-e jocul romanesc, 

Dar nu stiu cum sa-l pornesc, 

Refren: Hei! Tra-la-la-la, la, 

la, la, la, la, la, la, la. 

Ca de nu l-oi porni bine, 

Oi pati mare rusine. 

Refren: Hei! Tra-la-la-la, la, 

la, la, la, la, la, la, la. 

Nu te uita la cojoc, 

Ci te uita cum mai joc. 

Refren: Hei! Tra-la-la-la, la, 

la, la, la, la, la, la, la.  

 

Ik heb plezier in deze Roemeense dans 

maar weet niet goed hoe ik moet beginnen 

 

 

 

 

Als ik de dans niet goed inzet,  

Zullen ze me uitlachen 

 

 

 

 

Kijk niet naar mijn vestje  

Maar kijk naar hoe ik dans 

 

 

 

**  Het stukje muziek laten horen: Vredeslied op accordeon en dwarsfluit. Papa en 

Ruxandra spelen samen muziek. Je hoort hier het vredeslied (naar de negende symfonie van 

Beethoven). Toon hen een afbeelding van verschillende instrumenten en laat hen raden welke 
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http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/roemeensedans.mp3
http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/vredeslied_acc_dwarsfluit.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=3QQLdlzRszQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Q1rMPHCMjys


  Lia Stap 2 

instrumenten zij hier horen.  Dan laat je de foto zien van Ruxandra en Stefan die samen 

dwarsfluit en accordeon spelen.   

*   Vraag aan de kinderen of er thuis iemand is die muziek speelt. Misschien kan hij/zij 

het instrument meebrengen? Of   spreek het betrokken familielid aan of geef een briefje 

mee waarin je vraagt om het instrument te tonen aan de klas en het te bespelen.  

* Breng een accordeon of dwarsfluit mee. Bekijk deze instrumenten van dichterbij: hoe 

zien ze eruit , hoe klinken ze?  

 

*** De techniek om dwarsfluit te leren spelen kan je oefenen op een flesje, je blaast er 

niet in maar er zachtjes over. Zet je lippen aan de rand en blaas zachtjes over het flesje. 

Wanneer flesjes verschillend gevuld worden kan je er een flessenorkest van maken. 

Het instrument dat het meest lijkt op een accordeon is een mondharmonica. Het zuigen en het 

blazen op een mondharmonica is hetzelfde als het trekken en het duwen aan een accordeon. 

Daarom heet een accordeon soms ook een harmonica. 

 

 

 

 


