Maak een Tik Tok-filmpje
Tijdens de laatste les voordat de scholen dicht gingen was Paul Sinha gastdocent bij IMC Basis in
Deventer. Wat een bofkonten waren deze leerlingen, want Paul gaf samen met spoken word artiest
Tom Strik een fantastische gastles, waarbij de leerlingen zelf een rap hebben leren schrijven.
De muziek van Paul Sinha kun je ook vinden op Tik Tok. Als je zoekt op ‘Paul Sinha’ bij het tabblad
‘geluiden’ vind je daar het liedje ‘Eigenlijk wel’.

De opdracht
Maak een Tik Tok-filmpje met het liedje ‘Eigenlijk wel’ van Paul Sinha.
Er is vijftien seconden te horen met de tekst:
“Het gaat eigenlijk wel lekker met me, ik hoop met jou ook, kan het aan me zien als ik langsloop, kijk
naar wat ik heb, het gaat eigenlijk perfect. Natuurlijk kan het beter, maar voor mij is het goed…”
Laat met het filmpje in vijftien seconden zien wat er goed gaat bij jou. Het thuiswerken? Spelen met
je broertjes en zusjes? Je ouders helpen met koken? Je kamer opruimen? Dansen? Of misschien wel
iets heel anders. Gebruik je creativiteit en maakt er een tof filmpje van.
Je mag het filmpje per mail of whatsapp naar Wendy sturen. En als het van je ouders mag kun je het
filmpje ook plaatsen op je eigen Tik Tok of Instagram pagina. Als je Paul tagt met #paulsinha en/of
#eigenlijk wel kan Paul je filmpje ook zien!
We zijn heel benieuwd naar het resultaat!
Veel succes!
Paul Sinha

Paul Sinha
Paul Sinha is een singer/songwriter. Naast het schrijven en zingen en producer van zijn eigen muziek,
werkt hij ook samen met andere artiesten, zowel in Nederland als in het buitenland. Soms schrijft hij
alleen liedjes voor ze, soms produceert hij ze, maar ze maken ook samen muziek. Zo bracht hij samen
met Frenna, Teske, Tabitha en Snelle liedjes uit. Verder werkt Paul samen met onder anderen Anouk,
Roxeanne Hazes en Maan.
Paul’s nummer ‘Eigenlijk wel’ uit onze Tik Tok kun je beluisteren door op de link op de foto hieronder
te klikken of via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=eFPkH47rpGA.
Maar ook zijn andere liedjes kun je hier vinden. Luister ze maar eens.

