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Haagse Vrije School maakt beste
Duitse rap
Duitse rappers geven workshop tijdens Hiphop-battle
Achtergrond - 24 november 2009

'Respekt für Frauen, ist das zuviel?' rapten de meisjes van F-drei
donderdag in de Amsterdamse Melkweg. De gelegenheidsformatie van
de Vrije School Den Haag won er de hoofdprijs mee van de
hiphopwedstrijd voor scholieren. Duitse les, maar dan anders.
Elf scholen uit heel Nederland deden mee aan de vijfde editie van de Hiphopbattle van het Duitsland Instituut Amsterdam. Het project heeft tot doel om
leerlingen te enthousiasmeren voor het vak Duits.
Leerlingen uit 3 en 4 VMBO en HAVO schreven hun Duitse raps zelf tijdens hun
lessen Duits en muziek aan de hand van het thema 'Ich'. Na een interne
competitie op school vaardigde elke school de beste rapgroep af naar de Hiphopbattle in Amsterdam. Daar werkten de leerlingen onder leiding van Duitse rappers
van de groep 'Nichts zu Verliern' uit München in workshops verder aan hun act.
's Middags stonden de leerlingen met hun raps op het beroemde podium van de
Melkweg. De jury, bestaande uit Annemieke Hendriks (freelance journaliste in
Berlijn), Yolande Schyns (leerboekauteur Duits en creatief tekstschrijfster) en de
Duitse rappers uit München, koos F-drei (Freiheit für Frauen) van de Vrije School
Den Haag met de rap 'Respekt für Frauen' tot beste act. Zij winnen een
driedaagse reis naar Berlijn en een studio-opname van hun rap.
De tweede prijs ging naar Pumpgun 5.0 van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven met
de rap 'Computerspiel oder 4 real?'. Ook zij mogen hun rap in de studio opnemen.
Beste rapper was Dimitri van het Berlage Lyceum in Amsterdam. De Taalbokaal
voor de beste Duitse tekst ging naar de damesgroep Antoni Passioni van het A.
Roland Holst College in Hilversum met de rap P.A.S.S.I.O.N.
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