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Taak 1    

1  Einstein

2  hiphop

3  strijkorkest

4  Turkije

5  vijf

6  hobo

7  Maria Callas

8  grammofoonplaat – cd – mp3-speler – iPod

9  vioolmuziek

10  een Australisch blaasinstrument

11  muziek met veel versieringen

12  de slaginstrumenten

3

Taak 2    

1 a Voorbeeldantwoord
  Uit die tijd hebben we geen geschreven berichten. Bovendien 

bestonden er nog geen notenbalken, waarop je een melodie kon 
schrijven. Ook waren er nog geen platen of cd's.

 b Voorbeeldantwoord
  Ze gebruikten hun stem en bijvoorbeeld trommels van holle 

boomstammen waar ze met takken op sloegen.

2 a Ze zingen allemaal op dezelfde toon en niet door elkaar.
 b Er wordt gezongen in het Latijn (de taal van de kerk) en niet in het 

Nederlands.
 c Je hoort geen instrumenten. Die worden niet gebruikt.

3  Voorbeeldantwoord
  Volksliederen worden gezongen door de gewone mensen. Dit zijn 

bijvoorbeeld dansliederen, drinkliederen, liederen om bij te werken. 
Ook de liederen die door minstrelen (middeleeuwse zangers) op 
kastelen worden gezongen om de mensen te vermaken, horen 
hierbij.

  Kunstliederen zijn liederen die door dichters/muzikanten gemaakt 
zijn. Ze zijn moeilijker te zingen en de teksten zijn gedichten. 
Ze worden vooral aan het hof van koningen gezongen.

4 a Eigen antwoord.
 b Eigen antwoord.
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Taak 3    

1  Omdat Mozart al op heel jonge leeftijd muziek maakte en speelde.

2 a Ze konden alle drie op jonge leeftijd al heel goed pianospelen.
Ze traden alle drie al jong op voor publiek.

 b Eigen antwoord.
 c Eigen antwoord.
 d Eigen antwoord.

3 a Voorbeeldantwoord
  De muziek van Mozart. Deze is lichter van toon, heeft veel vlugge 

noten.
 b Het muziekstuk wordt door meerdere instrumenten (een heel orkest) 

gespeeld. Er is niet 1 instrument dat het belangrijkst is. Het stuk 
bestaat vaak uit 3 of 4 delen.

4  Eigen antwoord.

5  Eigen antwoord.

5

Taak 4    

1  Jazz werd en wordt veel door Afro-Amerikanen gespeeld.
Deze mensen komen oorspronkelijk uit Afrika.

2  Het maken van muziek die niet vooraf bedacht is. Deze ontstaat 
op het moment dat je muziek aan het maken bent.

3  Trombone, klarinet, vleugel (soort piano) en een drumstel.

4 a Eigen antwoord.
 b Bijna niet meer.

5 a Ze zijn ontstaan bij de zwarte bevolking in Amerika.
 b Eigen antwoord.
 c Eigen antwoord.

6  Eigen antwoord.
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Taak 5    

1  Eigen antwoord.

2  Eigen antwoord.

3  

  

popster land muziekstijl bekend lied bijzonderheden
Beatles Engeland beatmuziek Yesterday hadden in die tijd 

opvallend lang haar
Abba Zweden popmuziek Mamma Mia wonnen het Eurovisie 

Songfestival
Madonna Amerika popmuziek Who ’s that girl? bijnaam Queen of Pop
Lady Gaga Amerika popmuziek Pokerface schrijft haar eigen 

teksten, kon op haar 
5e al pianospelen

Eigen 
antwoord.
Eigen 
antwoord.

  
4  Lady Gaga, The Beatles, Madonna, Abba

5 a Eigen antwoord.
 b Eigen antwoord.
 c Eigen antwoord.
 d Eigen antwoord.

7

Taak 6    

1  Je hoort een voorzanger en een groep. Je hoort dat de trommels en 
het ritme het belangrijkste zijn.

3  sitar
  tabla
  tanpura

4 a 

  

muziekinstrument land
doedelzak Schotland

didgeridoo Australië

saz Turkije

balalaika Rusland

 b Eigen antwoord.
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Taak 7    

1  saz, darabuka

2 a Een gitaar heeft een vrij platte vorm, een saz is peervormig.
De klankkast van een gitaar is groter.

 b Door de verschillende snaren en de verschillende klankkast.
Een saz heeft geen gat onder de snaren in de klankkast.

3 a Turkpop is dansmuziek. Bij Turkpop mengen ze traditionele Turkse 
muziek met westerse popmuziek.

 b Eigen antwoord.
 c Voorbeeldantwoord
  De bekendste zanger is Tarkan. Hij is ook buiten Turkije bekend. 

Hij trekt stadions vol publiek. Enkele van zijn grootste hits zijn 
Simarik, Acayipsin en Metamoforz. 

  Tarkan is in 1972 in Duitsland geboren en ging daar in 1986 muziek 
studeren.

  Tarkan zingt in het Turks en het Engels. Hij werd ook bekend door 
zijn werk voor goede doelen. Hij gaf veel geld aan de slachtoffers 
van een aardbeving en doet veel voor natuurorganisaties.

4 a De slaven die in Suriname woonden, kwamen uit Afrika.
 b Percussie-instrumenten zijn instrumenten die het ritme aangeven.
 c In het Nederlands.
 d Suriname hoorde vroeger bij Nederland. In Suriname spreken nog 

steeds veel mensen Nederlands.

5 a Bij de gnawa gaan godsdienstige Arabische liederen samen met 
een Afrikaans ritme. Doel van de liederen is in contact met geesten 
te komen.

 b Ook de mensen in de oertijd probeerden door dansen in contact te 
komen met geesten.

6 a Chabee

7  ud
  garageb
  kanun
  darabuka

9

Taak 8    

1   4 tellen
  

   2 tellen

   1 tel

   1/2 tel (= een halve tel)

   1/4 tel (= een kwart tel)

2 a 1 tel
 b kwartnoten
 c noot 5, 6, 7, 8
 d noot 9
 e 1 tel
 f 8 tellen

5  4 noten van ½ tel, 2 noten van 1 tel. Samen 4 tellen.
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Taak 9    

1 a De eerste noot. Die staat onder de laagste lijn geschreven.
 b De laatste noot. Die staat boven de hoogste lijn.

2  Van links naar rechts: c, d, e, f, g, a, b, c, d,e, f, g a

4 a Vierkwartsmaat. Je ziet het aan de twee vieren boven elkaar 
vooraan in de notenbalk. Je kunt ook kijken hoeveel tellen er in 
1 maat zitten.

 b 4
 c g g g d e e d b b a a g 

5 a met een f
 b een d en een c
 c een mol
 d vierkwartsmaat

6  Vader Jacob

11

Taak 10    

  Eigen antwoorden.
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Taak 11    

1  Edison is de uitvinder van de gloeilamp en de microfoon.
Hij verbeterde de telegraaf en de telefoon.

2 a Het duurt altijd een tijdje voordat veel mensen een nieuwe 
uitvinding gebruiken. Vaak omdat nieuwe uitvindingen in het 
begin, zoals de eerste radio, duur zijn.

 b Uit een luidspreker in een versterker.

3 a Veel mensen downloaden de muziek van internet.
 b Ze verdienen veel minder geld.
  Ze lossen het op door concerten te geven en veel op te treden.
 c Eigen antwoord.
 d Voorbeeldantwoord
  In 2011 was het strafbaar om muziek op internet te zetten, maar 

niet strafbaar om muziek te downloaden.

4  Een mp3 of iPod neemt veel minder ruimte in dan een cd-speler.
Je kunt op elke plek (ook buiten) naar muziek luisteren. En er past 
veel meer muziek op een mp3-speler of een iPod dan op een cd.

5  fonograaf − grammofoon − radio − cd − mp3-speler − iPod − iPad

13

Taak 12    

1  Snaarinstrumenten zijn instrumenten waar snaren op zitten. 
Door de snaren te bewegen, gaat de lucht trillen. Door de dikte 
en de lengte van de snaren kun je verschillende tonen maken. 
Snaarinstrumenten zijn bijvoorbeeld: viool, gitaar, harp.

2 a gitaar, harp, banjo
 b viool, cello, contrabas

3  een akoestische gitaar

4  Daarmee kun je de snaren losser of vaster spannen, tot ze de goede 
toonhoogte hebben.

5 a 3
  5
  8
  6
  2
  7
  1
  4
 b Voorbeeldantwoord
  Je kunt de piano een snaarinstrument noemen, omdat de snaren in 

de piano klank geven. Zo hoor je de tonen.
  Je kunt de piano een toetsinstrument noemen, omdat je toetsen 

moet aanslaan om de tonen te laten horen.
  Je kunt de piano een slaginstrument noemen, omdat de hamertjes 

in de piano tegen de snaren slaan en je zo de tonen hoort.

6 a cello, altviool, viool, contrabas
 b 3, 2, 1, 4
 c De contrabas heeft de langste snaren en een grotere klankkast, 

daarom klinkt deze het laagst. Daarna komt de cello, die klinkt iets 
hoger dan de contrabas. De altviool klinkt weer iets hoger en de 
viool heeft de kortste snaren en ook een kleinere klankkast. Daarom 
klinkt deze het hoogst.
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Taak 13    

1  De lengte van de buis waar de lucht doorheen gaat.

2 a Er zitten kleppen met hefboompjes op de buis. Hiermee kun je 
gaten sluiten die wat verder weg zitten.

 b trompet, trombone, tuba, hoorn
 c 5 meter

3 a 

  

houten blaasinstrumenten koperen blaasinstrumenten
blokfluit
dwarsfluit
fagot
hobo
klarinet
saxofoon
piccolo
panfluit

trompet
trombone
tuba
cornet
hoorn

 b Eigen antwoord.
 c Eigen antwoord.
 d Eigen antwoord.

4  

  

hout koper
Een rietje brengt de lucht in trilling. x

De lucht wordt door het persen van de lippen in trilling 
gebracht.

x

Hebben kleppen, waarmee je gaten kunt dichthouden. x

Hebben ventielen, waarmee je tonen kunt maken. x

Bestaan vaak uit gebogen buizen. x

5  Bij het uittrekken van de balg komt er lucht in de accordeon en bij 
het dichtgaan wordt de lucht er weer uitgeperst. Deze lucht gaat 
net zoals bij de andere blaasinstrumenten trillen.

15

Taak 14    

1  Voorbeeldantwoord
  Grote kudde bizons ontdekt. Kom deze kant op.

2  claves, cowbell, maracas, beatring, bekken, toms, snaartrommel, 
base-drum en chimes

3 a De klankstaven zijn verschillend van lengte.
 b De onderste rij staven lijkt op de rij witte toetsen op de piano.

De bovenste rij staven lijkt op de rij zwarte toetsen. Net als op de 
piano kun je bij de marimba met de staven van de bovenste rij 
noten verhogen of verlagen.

4 a gong − bekkens − buisklokken − tamboerijn − xylofoon −
grote trom − triangel

 b 

 c Op de 3 bovenste bekkens.
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Taak 15    

1 a snaarinstrumenten: violen, altviolen, cello's, contrabassen
 b houtblazers: piccolo, klarinetten, fluiten, fagotten, hobo's
 c koperblazers: hoorns, trompetten, trombones, tuba
 d slaginstrumenten: pauken

2 a Hij leidt het orkest, hij zoekt de muziek uit en oefent met het orkest 
de muziek in. Tijdens de uitvoering geeft hij met zijn dirigeerstokje 
aan hoe vlug, hard of zacht de spelers moeten spelen. Ook geeft hij 
aan wanneer een muziekinstrument moet beginnen.

 b Zonder dirigent zouden de instrumenten misschien wel door elkaar 
gaan spelen, of te hard of te zacht. En niemand zou weten wanneer 
hij of zij moet beginnen met spelen.

3 a harmonieorkest: blaasinstrumenten zoals trompet, klarinet, fluit, 
trombone, bas en tuba. En slaginstrumenten zoals trommel.

  strijkorkest: viool, altviool, cello, contrabas
  jazzorkest: saxofoon, trompet, piano en drumstel
 b fanfares
 c blaas- en slaginstrumenten
 d Die instrumenten kunnen harder spelen dan snaarinstrumenten. 

Dat is nodig om boven het lawaai van het publiek uit te komen.
 e Eigen antwoord.

4 a elektrische gitaar, basgitaar, keyboard, drumstel
 b Voorbeeldantwoord
  saxofoon, trompet, synthesizer, soms een viool die wordt versterkt

17

Taak 16    

1 a Voorbeeldantwoord
  Bij verdriet, liefdesverdriet bijvoorbeeld.
 b Voorbeeldantwoord
  Bij boosheid of juist een heel vrolijke bui.

2 a Hij schrijft over dingen uit zijn eigen leven. Bijvoorbeeld waar hij 
boos over is.

 b Het schrijven helpt hen bij het nadenken over gevoelens en 
emoties. Daarna hebben ze er dan minder last van.

3  Eigen antwoord.

4  De computer slaat de muziek van Rob op. Hij kan alles 
terugluisteren.

  De computer kan ook het notenschrift maken. Rob hoeft niet meer 
met potlood alles op notenbalken te schrijven.

5  Componisten moesten vroeger als ze een muziekstuk bedacht 
hadden alles goed onthouden en het meteen opschrijven.
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Taak 17    

1 a Voorbeeldantwoord
  X Factor, The voice of Holland, Idols, Popstars, Holland’s got talent
 b Eigen antwoord.

2 a Je kunt op een kinderkoor gaan of op een zangklasje van de 
muziekschool. Je kunt ook zangles nemen bij een zangleraar.

 b Je moet leren hoe je goed moet ademhalen, je moet op de uitspraak 
van de woorden letten, je moet noten leren lezen en je moet goed 
op toon leren zingen.

3 a Na de middelbare school ga je dan naar de popopleiding van een 
conservatorium. Je kunt ook naar de Rockacademie in Tilburg.

 b Je kunt jezelf dan later begeleiden. Ook als je je eigen songs wilt 
componeren is het handig als je een instrument bespeelt.

4  Je leert dan beter hoe je je stem moet gebruiken.

5 a Bij karaoke zing je een lied na. De tekst verschijnt op een scherm en 
de begeleidende muziek hoor je op een cd.

 b Eigen antwoord.

6  Dat kan, maar ze kunnen het ook door een tekstdichter en/of een 
songwriter of componist laten doen.

19

Taak 18    

1 a Je moet dan aan een jury (vaak 3 of 4 personen) laten zien wat je 
kunt.

 b Je kunt ook auditie doen voor een rol in een toneelstuk of een 
musical. Of als je in een dansgezelschap wilt.

2  Voorbeeldantwoord
  Je moet zelf de tekst van een liedje kunnen schrijven. Daarbij mag 

je wel geholpen worden. En hetzelfde geldt voor de melodie. 
Die moet je ook zelf kunnen bedenken.

3  Eigen antwoord.

4 a Voorbeeldantwoord
  Je moet je goed kunnen bewegen en je goed kleden. Je hebt het 

liefst een eigen stijl, je doet niet wat iedereen al doet. En het lukt je 
om het publiek enthousiast te maken.

 b Bij het uitzoeken van kleding, bij het leren van danspasjes, bij het 
instuderen van het liedje.

 c Eigen antwoord.

5 a Voorbeeldantwoord
  Voordelen: je verdient veel geld, je krijgt veel aandacht.
  Nadelen: Je kunt nooit eens rustig gaan winkelen, iedereen wil een 

handtekening van je. Alles wat je doet komt in de krant. Je hebt het 
soms erg druk.

 b Eigen antwoord.
 c Eigen antwoord.

6 a Justin Bieber maakte een filmpje en zette dit op internet. Hierdoor 
werd hij beroemd.

 b Eigen antwoord.
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Taak 19    

1  Een flow betekent dat de tekst goed bij de maat van de muziek 
moet passen.

2 a Yes-R, Lange Frans, Ali B
 b Het trotse gevoel om vader van een kind te zijn. 

3 a 1 Rap is taal, jouw verhaal, 
2 mijn verhaal, op muziek allemaal. 
5 rap swingt, rap praat, 
7 rap rijmt, rap slijmt niet, 
9 zwetst, kletst, en praat 
10 op muziek, op de beat, 
11 op school, op straat.
12 ’s morgens vroeg en ’s avonds laat.

  Bron: http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/

 b regel 7: rap – rijmt – rap
  regel 8: rap – roddelt – rebbelt

 c regel 1: taal – verhaal
regel 2: verhaal – allemaal 
regel 7: rijmt – slijmt 
regel 8: rebbelt – kwebbelt 
regel 9: zwetst – kletst 

4  Stap 1 Eigen antwoord.
  Stap 2 Eigen antwoord.
  Stap 4 Eigen antwoord.

21

Taak 20    

  Eigen antwoorden.
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Taak 21    

  Eigen antwoorden.
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