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Jaarthema 2015-2016

Tijdens een zangstonde kan iedereen zich eens goed laten gaan.  Samen zingen zorgt voor een unieke 
sfeer, en vaak ook voor een kippenvelmoment.  Zingen jullie altijd dezelfde liedjes?  Geef er dan eens een 
draai aan.  Hieronder vind je tips om de zangstonde in te kleden en je liedjes te pimpen.

Een dirigent 
Ga op zoek naar een dirigent 
om de zangstonde in goede 
banen te leiden, de liedjes aan te 
kondigen en te zorgen voor wat 
grappige sketches tussendoor.  
Je kunt natuurlijk ook kiezen 
voor een komisch duo of een 
groepje dirigenten.  Ga op zoek 
naar leuke manieren om de 
liedjes aan te kondigen: een 
dansje, een toneeltje, een mop of 
een coole powerpoint.  Laat de 
dirigenten de verkleedkoffer in 
duiken.  Verkleed hen in thema, 
als muzieknoten, gekke aliens of 
als Klara, Kristien en Klosje, de 
‘bekking vogels’ uit het jaarthe-
maverhaal!

De playlist
Bij de Chiro kennen we wel duizend liedjes.  Maak op voorhand 
een toffe selectie.  Haal nog eens een oud Chirolied van 
onder het stof of kies voor een lied uit de top 50 dat iedereen 
kan meezingen.  Bij de selectie kun je ook voor een bepaald 
thema gaan.  Kies nu bijvoorbeeld voor het jaarthema Geef 
Kleur!.  Je kunt daarbij alle jaarthemaliedjes nog eens zingen, 
of liedjes kiezen waar de woorden ‘vogel’ of ‘ei’ in voorkomen.  
Laat de ‘bekking vogels’ telkens een anders gekleurde vogel 
ontmoeten en zing een lied over die kleur.  Je kunt de leden 
tijdens de zangstonde zelf ook een selectie laten maken aan de 
hand van een groot liedjesrad of wedstrijdjes tussen afdelingen 
organiseren om een liedje te mogen kiezen.  Zing zeker het 
jaarthemalied: tekst, muziek én videoclip van ‘Regenboog’ vind 
je op chiro.be/jaarthema.

Tips voor inkleding?  Kijk op Pinterest onder Chirojeugd 
Vlaanderen, daar hebben we een heleboel vogelse verkleedtips 
bijeengebracht!  Of knutsel leuke handpoppen waar je 
poppenkast mee kunt spelen.

DE OPDRACHT BIJ HET GELE EI: 
GA VOOR EEN KLEURRIJKE 
ZANGSTONDE!
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Het jaarthemaverhaal: 

deel 2  
Toekan heeft nog altijd 
niet zo goed door wat 
kleur precies is.  Kun je het 
proeven?  En welke kleur 
is dan het lekkerst?  Raf wil 
hem dat best uitleggen, 
maar wordt afgeleid door 
een hels kabaal.  Het bos 
krijgt bezoek van enkele 
gele trekvogels en dat is 
niet naar de zin van de 
papegaai, die vreemd volk 
liever niet ziet komen.
Beluister het 
jaarthemaverhaal op 
chiro.be/jaarthema.  
Veel plezier met aflevering 
twee van dit kleurrijke 
luisterspel!

Een extra gele uitdaging! 
De Dag van de 
Jeugdbeweging staat 
dit jaar in het teken van 
muziek.  Wij dagen jullie uit 
om één leider of leidster 
aan te duiden om die 
dag in een vogelkostuum 
op pad te gaan!  Maak 
de ontbijtacties en Dag 
van de Jeugdbeweging 
onveilig als Chirovogel.  
Post je foto’s online met de 
hashtag #ChiroGeeftKleur 
en de naam van je eigen 
Chirogroep erbij.  Misschien 
verschijnt je foto dan wel 
in Dubbelpunt of op de 
Instagram van de Chiro.

The Sound of Chiro 
Hieronder vind je enkele toffe ideetjes om je zangstonde en Chiroliedjes te pimpen.
- Je moet niet altijd in koor zingen. Ga op zoek naar leuke afwisseling: een gorgelronde, een 
videoclip, een karaokewedstrijd of een om-het-luidste-zingen-battle tussen de afdelingen.  Laat 
iedere afdeling haar talent in de verf zetten: de nieuwe band van de keti’s kan een eigen nummer 
brengen, de rakwi’s kunnen hun dansje op het Bivaklied tonen, enz.
- Maak een verzameling van instrumenten.  Een drumstel, sambaballen of een tamboerijn, 
dat is snel geknutseld.  De ideale activiteit ook om in te plannen voor de zangstonde.  Geen 
instrumenten voorhanden?  Probeer eens een ritme aan te leren via bodydrum: drummen op je 
eigen lichaam.  Je vindt veel voorbeelden op het internet.
- De menselijke xylofoon. Verdeel de leden in groepjes.  Elk groepje krijgt een eigen woord of 
zin uit een liedje.  Je kunt kiezen voor een lied waarin veel woorden herhaald worden, voor zinnen 
uit verschillende Chiroliedjes of voor klanken die je zelf verzint (wé, shakela, boem, sa, woe ...).  
Eén iemand bespeelt de xylofoon, hij of zij wijst naar een groepje wanneer die moeten zingen.  
Het is voor de xylofoonspeler natuurlijk niet verplicht om de juiste volgorde van het liedje aan te 
houden.  Zo creëer je een eigen mix.
- Al eens geprobeerd om een eigen Chirolied te schrijven?  Het gemakkelijkste is om te kiezen 
voor de muziek van een bestaand nummer en daar een nieuwe tekst op te schrijven.  Kies voor een 
leuke beat en een tekst die gaat over je kampthema, je activiteiten of de tradities in je Chirogroep.  
Succes gegarandeerd!

Wie is wie? 

Moet je nog wat in het ritme komen?  De Dienst Artistieke 
Activiteiten biedt gratis expressieve workshops aan.  Ook muziek 
hoort daarbij.  Surf naar chiro.be/darta en vraag een workshop 
aan voor je leidingsploeg.

Soort: kanarie
Jarig op: de finale van het 
Eurovisiesongfestival
Geboren in: Canarische Eilanden 
Hobby: zingen
Lievelingseten: muziekNOTEN
Lievelingskleur: zonnebloemgeel
Kenmerken: 
- is gevoelig voor geelzucht
- zingt heel graag
- heeft vaak een kuif 
Favoriete uitdrukking: Elke vogel zingt zoals hij gebekt is.
Wist je dat ...: 
- meestal alleen de mannetjes 
kunnen zingen?
- kanaries vroeger gebruikt werden in de mijnbouw?

Gele 
Kanarie


