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Les ‘Het Collectief’
Een Hiphopinjebieb les over creatief entrepreneurschap rond
Ronnie Flex.
Gemaakt voor www.Hiphopinjebieb.nl door Esther Erdtsieck,
Bibliotheek aan den IJssel en Probiblio, 2021.
Lesonderdelen:
Taalverwerking
Mediawijsheid
Digitale vaardigheden
Informatievaardigheden.
Jongeren (14-16 jaar) worden aangezet tot het nadenken over het gezamenlijk
verwezenlijken van creatieve ideeën.
Check ook de les rond de instagram nutshell van Ronnie Flex!
Ontdek boeken die horen bij het leven van Ronnie Flex.
Download hier de les:
https://www.hiphopinjesmoel.com/wp-content/uploads/2020/04/Hiphopleest_RonnieFlex.pdf

Kijk ook voor andere rappers en boeken op hiphopenjeleest op Insta.

Een bekend Afrikaans spreekwoord luidt:
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”.
Dat heeft Ronnie ter harte genomen, want veel van zijn successen komen voort uit
samenwerkingen.

COLLECTIEF
Een collectief is een ander woord voor samenwerking. In 2015 ontstond het
hiphopcollectief New Wave. Ruim twintig jonge rappers en producenten gingen tien
dagen samen op Schiermonnikoog bij elkaar zitten om muziek te maken. De beste
nummers zijn als album digitaal verschenen op streamingdiensten zoals Spotify.
Ronnie Flex en Lil’ Kleine zaten ook in het collectief en maakten daar op
Schiermonnikoog hun nummer Drank & Drugs. De single bereikte de eerste plaats in de
single top 100 van Nederland en het album van New Wave werd meer dan 60 miljoen
keer beluisterd.
We gaan verkennen hoe je creatief los kan gaan met een collectief!
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INHOUD:
Jullie collectief
Creatieve Samenwerkingen
Playlist
Je eigen merk
Bronnen onderzoek
Eindopdracht ‘Het Collectief’.

Jullie collectief:
Stel dat jij een collectief mag maken, wie zou jij in het collectief zetten en waarom?
Op welke plek zou jij hen bij elkaar brengen en waarom?
Tip: Wist je dat je in de bibliotheek altijd kan afspreken om samen te werken, te
lezen of te chillen?
WIE:

WAAROM:

WAAR & WAAROM:
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Creatieve samenwerkingen:
Ronnie Flex is een soloartiest maar veel van zijn hits zijn
samenwerkingen of duetten. Onderstaande tekstfragmenten
‘Energie’, ‘Omarm me’ & ‘Blijf bij me’ komen uit duetten die hij
opnam met andere artiesten. Wie zijn die andere artiesten?
Als je het niet weet kun je het opzoeken op bv Spotify of YouTube.
WELKE VAN DE DRIE ARTIESTEN VIND JIJ HET MEEST VERRASSEND?

WELKE VAN DE DRIE SPREEKT JE PERSOONLIJK HET MEEST AAN?

MET WELKE ARTIESTEN WERKTE HIJ NOG MEER SAMEN?

Energie
Normaal doe ik dit niet
Ik hoop dat jij dit ziet
Ik voel je energie
Het is okey-ey-ey-ey
Normaal praat ik niet veel
Nee meestal ben ik stil
En ik wil niet vervelend zijn
Kan ik even in je leven zijn?
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Omarm me
Hoever je gaat
Heeft met afstand niks te maken
Hoogstens met de tijd
En ik weet niet hoe ‘t komt dat ik weg wil
Maar ‘t treft me hard en zuiver
en het houdt hardnekkig stand
Dus hier sta ik met een uitgestoken hand
Lief, ga dan mee
En omarm me
Omarm me, omarm me

L

L

E

C

Blijf bij mij
Hou je nog van me als ik niks heb, baby
Geef je het toe als je het mis hebt, baby
Neem mijn hand, ik leid je door de mist, mijn baby
Ik kan je brengen naar de overkant toch geloof me dan
Het is niks dat weet je
Liever laat je me niet in m’n eentje
Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis
Oh, wie houdt je vast wanneer het buiten koud is?
Blijf bij mij ga niet weg
Enige die ik heb
Je bent de enige die ik heb
Jij bent de enige die ik heb
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VIND JE DAT DE SAMENWERKING EEN MEERWAARDE HEEFT? WAAROM WEL OF NIET?
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Playlist:
Maak een playlist van 5 nummers (van verschillende artiesten)
die bestaan uit een collectief, een samenwerking, waarbij je
vindt dat de samenwerking een meerwaarde heeft.
1:
2:
3:
4:
5:

Ronnie Fl ex heeft ook zijn eigen kl edingcoll ectie
ontworpen en is daarvoor een samenwerking aangegaan
met CoolCat (2018). Hij wil met het neerzetten van zijn kl edinglijn aangeven dat dope kl eding ook betaa lbaar kan zijn.
Welke rappers hebben/werken samen met coole modemerken?

Je eigen merk:
Stel dat jij je eigen kleding / sneaker
zou willen ontwerpen, met welk merk zou je
Merk:
dan willen samenwerken en waarom? Voeg het merk logo en je korte motivatie in.
MERK:

MOTIVATIE:

LOGO:
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Ondernemerschap
Een goed idee is het begin, maar het is belangrijk dat je weet
wat er bij ondernemen komt kijken. Daarvoor doe je vooronderzoek in allerlei bronnen, zoals inspirerende boeken.
Op het Youtube-kanaal van Hiphop in je Bieb kun je podcasts
bekijken waar ondernemers uit de hiphop en urbanscene van
Nederland vertellen hoe zij succesvol zijn geworden en welke
boeken hen hebben geïnspireerd.

In de eerste aflevering maak je kennis met
Wesley dos Santos. Hij heeft drie bedrijven:
sneakermerk Diversité Footwear, bootverhuur
bedrijf iKapitein en cv-platform UniekCV. Om
zijn dromen waar te maken past Wesley altijd
deze drie vaardigheden toe: tinkeren, hosselen
en circulair denken. Tinkeren is experimenteren,
ontdekken wat je leuk vindt. Hosselen gaat
over manieren vinden om geld te verdienen
en leren omgaan met tegenslagen. Circulair
denken draait om iets teruggeven aan je naasten, de maatschappij of het milieu, waardoor er
weer andere deuren voor je opengaan.
Je kan zijn boek ‘Ondernemen als een baas’
reserveren bij je bibliotheek.

Of neem de grafische biografie (met veel plaatjes!) van Steve Jobs:
‘Waanzinnig goed’ als je wilt weten - en zien - hoe Steve Jobs de wereld
veranderde. Hij begon Apple Computer in de garage van zijn ouders en
het werd het duurste bedrijf ter wereld. Hij bedacht o.a. de iPod en de
iPhone. Hij was een techno-geek, een kunstenaar en hij maakte zijn
opleiding niet af. Hij hield NIET van regeltjes. Hij vertrouwde op zijn
intuïtie en volgde zijn hart.

Bronnen onderzoek:
Sommige boeken, zoals
Hoe word ik een speedboot,
heb je als gedrukt boek, als
e-boek of als luisterboek.
Welke manier vind jij de beste
om geïnformeerd te worden?
Tip: Check je bieb voor de
nieuwste boeken:
Jeugdbibliotheek 15-18 jaar
& De wereld van vandaag.
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MIJN MANIER:

Eindopdracht ‘Het Collectief’:
Je vormt met andere leerlingen een collectief en je bedenkt
met elkaar een onvergetelijke naam.

NAAM:

Je schrijft met elkaar een korte tekst. Dit mag je helemaal vrij invullen, maar je kan
er ook voor kiezen om één van de teksten van Ronnie Flex die in deze les zijn
gebruikt te herschrijven. Jullie collectief bedenkt wie de uitvoerend artiest(en) van
jullie tekst wordt/worden.

TEKST EN ARTIEST:

Dan bedenken jullie een campagne die iedereen omver blaast! Gaan jullie
samenwerken met een merk of een andere artiest? Werken jullie samen met een
mediakanaal? Welke merchandise hoort erbij? Wees creatief!

DOEL:

DOELGROEP:

INZET MIDDELEN/MEDIA:
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