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Limburgse scholieren winnen Hiphopbattle 2013
'Die Angels' van Valuas College beste rappers in De Melkweg
Achtergrond - 14 november 2013

Die Angels van het Valuascollege in Venlo zijn de winnaars van de
Hiphop-battle 2013. Zij maakten met hun rap ‘Himmel über Holland‘
de meeste indruk op de jury. Leerlingen van 3 en 4 VMBO en HAVO uit
het hele land stonden vandaag met hun zelfgeschreven Duitse raps in
De Melkweg in Amsterdam. Het was alweer de 9e editie van de de
Hiphop-battle.
Engelen willen ze zijn, rapten de 3 Limburgse scholieren uit 3-HAVO. Zodat ze
boven de aarde kunnen zweven en zien wat de mensen doen:
“Soviel reden, sag was ihr wollt
Wir sagen euch was ihr machen sollt
Die Lehrer nach Hause oder ins Heim
Diese Änderung muß immer sein
Look die Schüler was sie tun und leiden
Wir sind die Engel und wir entscheiden
wir bestimmen wer trinkt und säuft
Ja, wir bestimmen jetzt was läuft”
Die Angels hadden de overtuigendste act en kregen de zaal het beste mee,
oordeelde de jury. Die bestond uit Katja Geelhoed (freelance-journalist en Duitse
muziekkenner) en Doris Abitsch (docentenopleider Duits). Zij roemden het niveau
van de optredens dit jaar. De kwaliteit van de raps en de Duitse teksten waren
duidelijk beter dan de afgelopen jaren.
Rap over pesten
Die Incredibles van het Linde College uit Wolvega wonnen de tweede prijs met
hun rap ‘Ich’. De individuele prijs voor de beste rapper ging naar Sergiellio Spier
van het Berlage Lyceum in Amsterdam. De groep Aufwiederschnitzel van het
Montessori Lyceum Herman Jordan uit Zeist won met ‘Nicht okay’ de Taalbokaal,
de prijs voor de beste Duitse tekst. Zij rapten over pesten:
“Niemand ist perfekt, das weiβ auch jeder.

Duitsland Instituut

Doch passiert es immer wieder. (...)
Doch Mobbing passiert überall
In jedem Fall, es ist ein Unfall.
Vorsichtig sein mit was du sagst
Wörter tun weh, das ist nicht okay
das ist nicht okay hey”
Workshops
Leerlingen van 13 scholen uit heel Nederland brachten in De Melkweg hun raps
ten gehore waarmee ze eerder dit schooljaar een schoolcompetitie hebben
gewonnen. Voordat de scholieren hun optreden op het grote Amsterdamse
poppodium lieten zien, kregen ze workshops van Alexander Adler, Benjamin Adler
en Sebastian Zich. Deze drie professionele Duitse rappers van de groep Nichts zu
verliern uit München leerden hen veel over hoe je op zo'n groot podium moet
bewegen, hoe je je microfoon goed vasthoudt en hoe je tekst zo overtuigend
mogelijk brengt.
De Hiphop-battle, georganiseerd door het Duitsland Instituut Amsterdam, is sinds
jaren een unieke formule om scholieren op een laagdrempelige manier
enthousiast voor de Duitse taal te maken. Een jury bepaalt wie beste rapgroep is.
Deze wint naast een grote beker een driedaagse reis naar Berlijn, aangeboden
door Amstel House Berlin en een studio-opname van de rap.
Deelnemende scholen
1. Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven: die Spaßvögel met ‘Was macht Spaß?’
2. GSG Leo Vroman, Gouda: Real met ‘vier Mädchen’
3. Zandvliet College, Den Haag: #?Girls@?&! met ‘Ich bin glücklich’
4. Valuascollege, Venlo: die Angels met ‘Himmel über Holland’
5. CSG Rehoboth, Hoogezand: Vierundzwanzigsieben met ‘Vierundzwanzigsieben’
6. Linde College, Wolvega: die Incredibles met ‘Ich’
7. Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist: Die Aufwiederschnitzel met ‘Nicht
okay’
8. Scholengemeenschap Reigersbos, Amsterdam: Sgraﬃto met ‘Alles wird gut’
9. Melanchthon Bergschenhoek: Die Karotten met ‘Die Welt rund’
10. A. Roland Holstcollege, Hilversum: Die Jugend von Deutschland met ‘Wir sind
die Besten’
11. CSG Beilen: Die Gauner met ‘Ich war so frei’
12. Het Lyceum Vos, Vlaardingen: Aqoudeesju met ‘Lebe dein Leben’
13. Berlage Lyceum Amsterdam: Love Messengers met ‘Mein Baby’
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Duitse Ambassade in Den Haag
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en Amstelhouse Berlin.

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
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