
	  
Biografie over… mijn muziekheld 
Inleiding 
 
 

Om allerlei redenen kun je een muzikant bewonderen.  
Bedenk zoveel mogelijk redenen bij  één muzikant of 
band waarom deze bewonderd zou kunnen worden. 
Schrijf een biografie over deze muzikant of band; waar 
deze vandaan komt, waar deze woont, wat voor muziek 
er gemaakt is, wat voor muzieksoort, waarom deze 
muziek gemaakt wordt, enz. 
Daarna maak je bij je biografie een beeldende 
verwerking 
 

Leerversterkers biografie schrijven  
Benodigdheden laptop - internet – tekenmateriaal – A3 papier - lijm 
Tijd 2 lesuren 
Werkvorm individueel 
Doel Je kunt een biografie over een persoon schrijven 

Je kunt een biografie beeldend verwerken 
 

Opdrachten A. Kies een muzikant of band uit 
B. Schrijf een biografie over jouw muzikant of band 
    1. Zoek zoveel mogelijk feiten over het leven en werk 

van jouw  muzikant of band op en noteer alles 
    2. Schrijf een biografie over jouw muzikant of band, 

hierbij maak je beruik van de leerversterker 
‘biografie schrijven’. Daar staat het stappenplan in 
wat je moet volgen voor het schrijven van de 
biografie. Daar vind je ook het beoordelingsformulier 

C. Maak een poster die bij de biografie past 
    1. Bedenk minstens negen redenen waarom deze 

muzikant of band bewonderd wordt 
    2. Verdeel de redenen die je bij de vorige stap hebt 

bedacht over de categorieën talent – muzieksoort – 
uiterlijk 

    3. Neem een staand A3 papier en teken onder aan het 
papier de vormen van drie muziekinstrumenten die 
passen bij jouw muzikant of band, doe dit van links 
naar rechts, van klein naar groot 

    4. Zet in het kleinste muziekinstrument de categorie 
met de minste redenen en doe hetzelfde voor de 
andere twee instrumenten 

   5. Zoek een afbeelding van jouw muzikant of band en 
plak/teken dit erboven 

   6. Zet hieromheen allerlei andere zaken die over jouw 
muzikant of band gaan 

   7. Verzin zelf een achtergrond en bedenk details om de 
poster zo te maken dat kijkers jouw poster ook 
bewonderen 
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