
Hip Hop you don’t 
stop! 

Rapmuziek was het meest gestreamde genre van 2018 en rapper Frenna is de meest
gestreamde Nederlandse artiest op Spotify in 2019 (www.nos.nl; www.nu.nl) 

Hip Hop cultuur en (media) geletterheid in 
bibliotheken



 Hip Hop fan: Jay-Z 

 PhD kandidaat (de effecten van hedendaagse, commerciële rapmuziek op 
jongeren in Nederland en Noord-Amerika)

 Masterscriptie begeleider

 Mediawijsheiddocent (middelbare scholen, mediabedrijven, Beeld en Geluid)

 Journalist/Host (Atlanta Daily World, EU) 

Kim Dankoor (www.kimbykim.com)
“represents the 404 and 026”



De Hip Hop cultuur!

Welk woord komt als eerste bij je 
op?



Elementen Hip Hop cultuur
New York/70s

1. DJ-en
2. MC-en (rappen)
3. Breakdancen
4. Graffiti
5. Knowledge

“When we made Hip Hop, we made it hoping it would be about peace, love, 
unity and having fun so that people could get away from the negativity that 
was plaguing our streets.” (Afrika Bambaata)



De Hip Hop cultuur (met name de kunstvorm ‘rap’) 
verspreidt zich verder…

70s /80s New York 80s /90s Los Angeles 00s New York 10s Atlanta

Party rap Gangsta rap  Player rap Player rap 
Politieke rap Politieke rap Trap rap

Grandmaster Flash &

the Furious Five Broederliefde & Frenna

De kunstvorm
rap doet zijn 
intrede in 
Nederland

Osdorp Posse

1. Rebellie
2. Klasse
3. Politiek (onderdrukking)
4. Afrikaanse roots

GLOCALISERI
NG

https://www.youtube.com/watch?v=PobrSpMwKk4
https://www.youtube.com/watch?v=PobrSpMwKk4
https://www.youtube.com/watch?v=T490XfxKLo4
https://www.youtube.com/watch?v=0Dk9k37YJu4&pbjreload=10


De omarming van de Hip Hop cultuur?

Adriaan van Dis DWDD

https://www.youtube.com/watch?v=Fdc_Zk8uoE0&t=5s


Hip Hop in je bieb!
Hip Hop en (media) geletterdheid (informatie

verwerken en doelgericht gebruiken)

3 modules



Hip Hop professor
Doel (beknopt):
Bewustwording creëren rondom
stereotypen in populaire cultuur en
rapmuziekvideo’s.

Interactieve presentatie Hip Hop cultuur, 
(kwis, opdrachtjes, video, boeken) 
rapmuziek deconstrueren, kritisch 
denken, informatie 
opzoeken/analyseren/verwerken (bieb), 
vertalen naar media item.

Voorbeelden onderwerpen:
- Vrouwen in Hip Hop
- Het schoonheidsideaal
- Politiek en rap 
- Woordgebruik in rap
- Hip Hop mode (en identiteit)

Media items:
- Vlog
- Artikel/blog
- Straatinterviews
- Spoken word/rap 



Hip Hop journalist 
Doelen (beknopt):
Jongeren kennis laten maken met het 
vak journalistiek en hen de 
vaardigheden bijbrengen om 
interessante ontwikkelingen binnen de 
Hip Hop cultuur om te kunnen zetten in 
een professioneel (en cool) 
mediaproduct. 
Redactie vormen, informatie 
opzoeken/analyseren/verwerken (bieb), 
talkshow of podcast produceren.  

Gasten (liefst binnen de regio):
- Rapartiesten
- Mode ontwerpers/ kunstenaars
- Producers
- Schrijvers
- Dansers 



Hip Hop deskundige
Doelen (beknopt):
Deelnemers opleiden tot all-round hip hop 
kenners en semiprofessionele media 
makers. 

Informatie opzoeken/analyseren/verwerken 
(bieb), kritisch denken, coole media items 
produceren.  

Elke week een ander onderwerp:
- DJ-en
- Breakdancen
- Hip Hop fashion
- Politiek en Hip Hop
- De commerciële kant van Hip Hop

Media items:
- Vlogs/videosketches
- Spoken word/rap
- Kwis
- Interviews 



Bedankt voor jullie
aandacht!
www.kimbykim.com
info@kimbykim.com

http://www.kimbykim.com/
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