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Algemeen: Je krijgt op school een les ter voorbereiding op het bezoek UNZIPPED van de Rolling Stones in het Groninger 
Museum. In het museum ga je zelfstandig de tentoonstelling bezoeken. 
 

Stones op school (Ongeveer 60 min.)  
 

1. Introductie  
Je docent geeft een introductie over het programma en de eerste lesopdracht. 
 
 

2. Lesopdrachten  
Lesopdracht 1 - Wie zijn de Stones?  
Aan de hand van (onderstaande) onderwerpen doe je onderzoek naar de Stones. 
 
Onderwerpen:  

1. Roem 
2. Fans en volgers 
3. Mode (kleding, haardracht, accessoires) 
4. Merchandise en vormgeving (verkoop van afbeeldingen en logo's op spullen) 
5. Covers en posters 
6. Muziek en instrumenten 
7. Image (presentatie met videoclips, fotografie, stage-design) 

 
Jullie worden opgedeeld in tweetallen. Per tweetal krijgt je een onderwerp van je docent. Een onderwerp mag 
meerdere keren worden gedaan. Je gaat samen brainstormen en online onderzoek doen (met telefoon of computer) 
en zoekt het antwoord op de vraag ‘Wat heeft je onderwerp ‘…X...’ te maken met de Rolling Stones? 
 
Per tweetal schrijf je woorden op in een mindmap. 
 

Voorbeeld mindmap: 

 
 
Lesopdracht 2 - Koppeling naar eigen belevingswereld en hedendaagse popcultuur  
Docent licht lesopdracht 2 toe. Per tweetal onderzoek je hoe het onderwerp uit de eerste opdracht in de 
hedendaagse pop en beeldcultuur functioneert. Wat is er bijvoorbeeld veranderd, wat is het hetzelfde gebleven? 
 
Tip: Neem één popgroep, band, rapper of singer/songwriter in gedachten. Wat kun je dan zeggen over het 
onderwerp? Schrijf dit verder op in jullie mindmap.  Je docent bespreekt daarna een paar onderwerpen.  
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Lesopdracht 3 - Songteksten van de Stones  
Je docent licht de opdracht toe. Per tweetal krijg je een songtekst van de Stones van je docent. Je zoekt daarbij 
online de bijbehorende videoclip op (Youtube). Beantwoord onderstaande vragen. Schrijf de antwoorden op. 
 

1. Wat is de titel van het nummer? 
2. Wat voor soort lied is het (feestnummer, liefdesliedje, rap …..)? 
3. Welke muziekstijl is het? 
4. Waar gaat het nummer over? 
5. Hoe past het onderwerp uit lesopdracht 1 bij jullie nummer? Leg uit 
6. Wat vinden jullie van het nummer? Leg uit 

 
 

3. Afsluiting  
• Je docent bespreekt een aantal songs en rond de les af. 
 

 

UNZIPPED in het Groninger Museum  
 

In het museum ga je zelfstandig de tentoonstelling bezoeken. 
• Optioneel: Je maakt (individueel) een story of post op sociale media met de foto’s. Je voegt daar een foto 

aan toe waar je zelf op staat. Met op de achtergrond een beeld van UNZIPPED. 
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Bijlage: Wist je dat?!? 
 
 
 
 
… Lang haar een schande was bij jongens 
begin jaren zestig? Tijdens de feestdagen van 
1963 plaatste de band een advertentie in de 
kranten met de boodschap: "Fijne feestdagen 
aan alle hongerige kappers en hun families."		
 

 
 
 
 
… Kunstenaar Andy Warhol de legendarische 
hoes van Sticky Fingers bedacht? Hierop staat 
een man in strakke jeans.  
 

 
Albumcover, Andy Warhol en John Pasche, gefotografeerd door 
Billy Name. 
 
 
 
 
 
 

… Girl Talk (mashup artiest) heeft Paint It 
Black (1966) gesampeld in zijn nummer 'Triple 
Double' (All Day, 2010). 
 

 
Girl Talk 
 
… Mick Jagger ridder is? Hij werd door prins 
Charles tot ridder geslagen. Noem hem dus Sir 
Michael Philip Jagger.  
 

 
Vader Joe Jagger, Sir Mick Jagger en dochters Elizabeth and 
Karis bij Buckingham Palace 

 
 
… Het beroemde logo van The Rolling Stones 
met de uitstekende tong zou geïnspireerd zijn 
op de Indische hindoegodin Kali, ook wel 
bekend als "de vernietiger". Alhoewel Jagger's 
eigen tong en lippen er zeker ook iets mee te 
maken hebben. 

 
Ontwerp: John Pasche

 


