GESPREKS- Heb jij een favoriete tekst van Noname?
ONDERWERPEN

Zoek je favoriete songtekst van Noname op

en leg uit waarom je dit zo’n goede tekst vindt.

Hiphopenjeleest geeft leestips die aansluiten op teksten van populaire rappers.
Op instagram.com/hiphopenjeleest is aanvullende informatie wat betreft de
relevantie van de titels te vinden. In dit document worden manieren gepresenteerd om er in de klas mee aan de slag te gaan, en zo leerling te stimuleren zelf
leesplezier op te zoeken. Leerlingen kunnen bovendien de hashtag #hiphopleest
gebruiken of hiphopenjeleest taggen op Instagram om foto’s van hun resultaten
of eigen leestips met het account te delen!

Wat weet je van de stad Chicago?

Hoe ben je dat te weten gekomen?

Met welke artiest zou jij samen willen werken?

OPDRACHT: Welke artiest inspireert jou? Zoek een
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kunstenaar op die jouw artiest juist weer geïnspireerd heeft.
Zie je die inspiratie terug in hun werk?
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In welke kleding voel jij je het prettigst?

Welke schoenen draag jij op dit moment?
Kun jij het model omschrijven?
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OPDRACHT: Onderzoek waar jouw type schoen
vandaan komt. Wat is de historie erachter?

Vind je dat je klant kan zijn bij een bedrijf

dat andere waardes heeft dan jij?

Is er iets dat je zelf zou willen boycotten?

OPDRACHT: Welke producten zou jij willen boycotten?

Bedenk een leus of cartoon voor jouw actie.

‘Casket Pretty’ gaat over de gevolgen van geweld in Noname

Welke economische systemen ken je?

ken je nog meer? Wat zijn de problemen die daarin omschreven

Bestaat er een ideaal systeem?

haar thuisstad Chicago. Welke liedjes over sociale problemen
worden volgens jou?

OPDRACHT: Schrijf een lied, rap of gedicht over
een probleem dat jou bezighoudt.
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Wat zijn de voor- en nadelen van elk systeem?
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OPDRACHT: Welke (economische) problemen zijn volgens jou

het grootst en wat zou jouw voorstel zijn voor de regering om
dit op te lossen? Schrijf een tekst of oproep
van 300 tot 500 woorden.

