
Lesnummer:   2                                   Bouw:  5/6               Categorie:  muziek 

 

Onderwerp: Speklied van dun Blaouwun Beer      

Website:  

De tekst van het speklied staat ook op de website van dun Blaouwun Beer: 

http://dunblaouwunbeer.nl/dunblaouwunbeer/speklied 

Voorbereiding:             

Track “Blaouwun Beer met tekst” klaarzetten (deze vind je als bijlage bij deze les op de 

website), werkbladen kopiëren en klaarleggen. 

Lesverloop: 

Een speklied is een lied wat herkenbaar is voor een bepaalde club of vereniging. 

Carnavalsstichting dun Blaouwun Beer heeft ook een speklied. De hofkapel speelt dit altijd 

als ze met het hele gevolg ergens binnen marcheren of als er iets belangrijks gebeurt. 

Luister maar eens naar dat lied… (track aanzetten) 

Blaouwun Beer, Blaouwun Beer    

Goa gordulleme mè oew stertje mar es flink op en neer  

Blaouwun Beer, Blaouwun Beer  

Trek dees doag us goewd van leer! 

 

Mi mekare in de errum                                                                                                                      

Goewd springen dan blèfde werrum    

Goit oewe tuir nou mar us efkes los  

Grif dur de leut bevange  

Laot oewe kop nie hange  

Want overmerge zèn we wir de klos!   



Je vraagt of iemand iets verstaan heeft van de tekst. Het is moeilijk te verstaan want het is 

dialect. 

Je deelt het werkblad uit met de tekst van het speklied van dun Blaouwun Beer, de 

leerlingen gaan in tweetallen bij elkaar zitten en proberen de tekst te “vertalen”. 

 

De vertaling is ongeveer als volgt: 

Blauwe Beer, Blauwe Beer 

Ga verdorie met je staartje maar eens goed op en neer 

Blauwe Beer, Blauwe Beer 

Ga er deze dagen maar eens flink tegenaan 

Met elkaar in de arm 

Goed springen dan blijf je warm 

Gooi je tuigje nu maar eens even los 

Flink door de lol bevangen 

Laat je hoofd niet hangen 

Want overmorgen zijn we weer de klos! 

 

Tot slot zingen we het lied een aantal keer met de hele klas, maar.. dan natuurlijk wel in het 

dialect, je kunt hiervoor de instrumentale track gebruiken! 

 

 

 

 

 


