Natuurlijke windgong
Een windgong maken met behulp van takken
We combineren de natuur met onze creativiteit en zo zorgen we voor vrolijk geluid.
Als het een beetje waait, maakt de natuur zelf de muziek!
Duratie

: 60 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling,
Taalontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief, Muziek, dans en drama, Natuur

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• stokken of dikke takken
• draad of touw
• schuurpapier of schuurblok

•
•
•
•

schroefoogjes
verf
kwast
optioneel: vernis

Wat is een windgong?
Een windgong komt oorspronkelijk uit het Oosten en wordt al duizenden jaren gebruikt. Vroeger werd geloofd dat
een windgong het gevoel van vrede en welzijn bracht toen het populair was in Zuidoost-Azië in de oude tijd. Ook in
het Boeddhisme werden ze als erg belangrijk gezien. De Romeinen gebruikten ze in hun tijd als bescherming
tegen kwade geesten. Bij hun werden de windgongen gemaakt van brons en werden het ‘tintinnabulum’ genoemd.
Archeologen hebben windgongen opgegraven van 1000 jaar voor Christus! Deze waren gemaakt van botten,
stenen en schelpen. Dit waren materialen die vrij en voldoende beschikbaar waren.
De klanken die hij maakt worden bepaald door de wind. Je kunt de windgong in principe overal buiten ophangen.
Het zorgt voor een mooie, rustgevende klank. Het precieze geluid wordt bepaald door het materiaal waar de
windgong van is gemaakt. Bamboe zorgt bijvoorbeeld voor een mooie holle klank, terwijl aluminium weer een
hogere klank geeft.
Windgongen zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten.

Aan de slag!
We gaan naar buiten om de basis van ons muziekinstrument te vinden, verven hem en laten de natuur verder zijn
werk doen. De wind zorgt ervoor dat we geluid gaan horen!
• Ga naar buiten toe en zoek een aantal stokken uit. Hou een lengte van ongeveer 30 centimeter aan of
breek ze zodat ze ongeveer even lang zijn. Maak hier al een leuke tocht van! We breken de takken
natuurlijk niet van bomen af maar kijken naar takken die al van bomen af zijn gevallen. Als iedereen
ongeveer 7 takken heeft kun je beginnen met het maken van de windgong.
• Schuur nu de takken met behulp van schuurpapier. Zorg ervoor dat de scherpe stukken weg zijn en dat je
geen stuk bast op je takken hebt. Kies één lange tak uit die de bovenkant van de windgong wordt.
• Als de takken zijn geschuurd kunnen ze worden geverfd. Verf ze in de kleuren die je mooi vindt. Je kunt
kiezen voor verschillende kleuren, maar ook voor dezelfde tinten. Laat de takken drogen en verf ze
eventueel nog een keer als je de kleur nog niet goed vindt. Laat ze nu goed drogen.
• Zijn de takken goed droog? Draai dan nu schroefoogjes in de takken. Doe dat aan de bovenkant, zodat ze
kunnen worden opgehangen. De tak die je bovenaan gaat neerhangen hoeft geen schroefoogje aan de
bovenkant. Je kunt ervoor kiezen om in de lengte schroefoogjes in de tak te draaien zodat je daar de
anderen takken aan kunt hangen maar je kunt ook het touwtje wat langer laten en hem om de tak heen
binden.

• Als je alle takken aan de bovenste tak hebt bevestigd is je windgong klaar. Je kunt hem nu buiten hangen.
Wacht even op de wind en je hoort de takken tegen elkaar aanslaan of ziet ze heen en weer waaien!

Leuke variaties voor het maken van een windgong
• https://www.youtube.com/watch?v=2TedvwjD9BU
• https://www.youtube.com/watch?v=iuuOnMzpNUY

Bronnen:
• http://magazine.stiga.nl/2018/08/windgong-prachtig-geluid-of-storend-lawaai/
• https://happyhooligans.ca/homemade-wind-chimes/

