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IKO  IKO  Thema Wereldmuziek Bovenbouw     
 

Doel  luisteren naar, spelen en zingen van verschillende ritmes bij een lied  
Nodig    video’s en tekst van het lied ‘Iko Iko’, shakers, stokken,  

een handtrom en boomwhackers 
 
 

 INTRODUCTIE    achtergrond van het lied bespreken 
• Bekijk video 1 van het lied ‘Iko Iko’ met de leerlingen. 

 
Het lied is ruim 60 jaar geleden geschreven in New Orleans, de beroemde  
muziekstad van Amerika! De melodie van het liedje werd vaak gebruikt bij  
feestelijke momenten. De taal van het refrein is een mix van Indiaans  
en Creools. Deze twee minderheden leefden naast elkaar in New Orleans.  
Wat het refrein precies betekent daar zijn zelfs kenners het nog steeds  
niet over eens! De Engelse tekst verwijst in ieder geval naar carnaval in  
New Orleans waarbij verschillende groepen, met elk een eigen vlag, tegen  
elkaar opboksten wie die mooiste kleding droegen en de stoerste mensen  
in hun optocht hadden. Er zijn veel versies van het liedje gemaakt.  

 
• Bekijk nu video 2 van het lied ‘Iko Iko’. In dit filmpje spelen een aantal  

instrumenten hetzelfde ritmefiguur. Kijk en luister zorgvuldig en  
zoek de vijf verschillende ritmefiguren.  
Antwoorden: 
1. Rasp- en kubusshakers 
2. Woodblock 
3. Kaartenspel 
4. De witte en zwarte sambaballen, eitje (rechts achter) en lepels 
5. Conga’s, de snare (trommel) en de man met de bekers 

 
 

Vereenvoudigde kijk- en luistervraag:  
Welk instrument speelt hetzelfde ritmefiguur als de kubusshakers?  
Welke instrumenten spelen hetzelfde ritme als de lepels?  

IKO IKO 



 
Een les van Babette de Haan i.s.m. TOONZETTERS                                                                                                    i.o.v. Centrum voor de Kunsten Beverwijk 

Op zoek naar meer uitdaging?  
Voeg nog twee extra 
instrumentlagen toe: 

Groep 4 boomwhacker C + dop 
(speelt mee met groep 2) 
+  boomwhacker G + dop 
(speelt mee met groep 3) 

 
Groep 5 Schudeitjes 
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 ZINGEN    de leerlingen leren de tekst van het lied ‘Iko Iko’  
• Spreek de tekst van het refrein ritmisch voor, laat hierbij de tekst op het digibord zien. 

Begin met de woorden: 1. Jocka-a-mo   
2. Fee no ai na né 
3. Jock-a-mo     
4. fee na-nay 

• Zing vervolgens de tekst:  5. Hey now, hey now, iko iko un-day  
Zing daarna de eerder geoefende woorden: Jocka-a-mo fee-no ai-na-né Jock-a-mo fee na-nay  

• Zing vervolgens het couplet voor: docent zingt de eerste regel en de leerlingen herhalen.  
Docent zingt de tweede regel en de leerlingen herhalen.  
De melodie blijft steeds hetzelfde, alleen de woorden veranderen. 
Tip! Het liedje bestaat uit twee akkoorden en is daarom eenvoudig mee te spelen op  
        gitaar/piano/ukelele, enzovoort. Speel je geen instrument, gebruik dan de video-opname.  

 
 SPELEN    leren van verschillende ritmes die in het lied voorkomen 

Kijk ter voorbereiding van deze werkvorm naar de instructievideo. 
• Verdeel de klas in drie groepen. Ieder groepje krijgt zijn eigen ritme en instrument. 
• Groep 1 krijgt stokken en de leerlingen spelen onderstaand ritme.  

Gebruik eventueel ritmetaal bij het aanleren van het stokkenritme. 
 

 
 

• Groep 2 krijgt klankstaven C-E-G en de leerlingen spelen onderstaande begeleiding. 
Leg, zoals in de instructievideo, gekleurde kaarten neer en wijs deze mee ter ondersteuning.   
 
 
 

• Groep 3 krijgt klankstaven D-F-G-B en de leerlingen spelen na groep 2. 
Leg, zoals in de instructievideo, gekleurde kaarten neer en wijs deze mee ter ondersteuning.   

     

  


