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�z Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
FRANS HALSEMA - VLUCHTEN KAN NIET MEER 

 
cd1 track 2 

Dit vragenblok is gebaseerd op een song gezongen door Frans Halsema en 
Jenny Arean.

 
1p �z 1 Aan het eind van de intro hoor je een slaginstrument. 

Welk slaginstrument is dat? 
Je hoort de intro twee keer. 
A bassdrum  
B klokkenspel 
C pauk 
D triangel 
 

cd1 track 3 
1p �z 2 Je hoort een fragment één keer. 

Wat is het verloop van de samenklank van de zangstemmen? 

cd1 track 4 
1p �z 3 Je hoort een fragment drie keer. 

Door welke instrumentengroep of instrumentengroepen wordt de begeleiding gespeeld? 
A alleen blaasinstrumenten 
B alleen snaarinstrumenten 
C blaas- en snaarinstrumenten 
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cd1 track 5 
1p �z 4 Je hoort een fragment uit het slot twee keer. 

Welke grafische notatie geeft het dynamisch verloop van dit fragment het beste weer? 

cd1 track 6 
2p �{  5 De song Vluchten kan niet meer is gebruikt in een cabaretvoorstelling. 

�Æ Noem twee kunstvormen die kunnen voorkomen in een cabaretvoorstelling. 
 Muziek mag je niet noemen.  
Beantwoord deze vraag meteen. 
 
1 ....................................................................................................................................... 
 
2 ....................................................................................................................................... 
 
 
L. VAN BEETHOVEN - SEPTET  

 
cd1 track 7 

Dit vragenblok gaat over een muziekstuk voor blaasinstrumenten van  
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). 

 
1p �z 6 Je hoort het begin drie keer.  

De melodie bestaat uit een voorzin en een nazin.  
Waarin verschilt de nazin van de voorzin? 
Verschil in: 
1 dynamiek 
2 klankkleur 
3 tempo 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 2 en 3 
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cd1 track 8 
1p �z 7 Je hoort nog drie keer de voor- en nazin. 

De melodie van de voorzin is weergegeven. 
Vanaf welk cijfer is de melodie van de nazin anders dan de melodie van de voorzin?  

 
A 1 
B 2 
C 3 
 

cd1 track 9 
1p �z 8 Het volgende fragment hoor je twee keer. 

Welk schema geeft de vorm van dit fragment het beste weer? 

 
cd1 track 10 
1p �{  9 Je hoort twee fragmenten.  

�Æ Welk fragment heeft een droevig karakter? 
�Æ Leg je antwoord uit aan de hand van één kenmerk van de muziek. 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer.   
 
fragment ………. 
 
kenmerk ............................................................................................................................ 
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cd1 track 11 
1p �{  10 Je hoort één keer een langer fragment.  

Hieronder staan twee afbeeldingen. 
Afbeelding 1 
 

 
Afbeelding 2 
 

 
�Æ Welke afbeelding past het best bij dit muziekstuk?  
�Æ Leg je antwoord uit. 
 
afbeelding ……, omdat ...................................................................................................... 
 
 
FRÉDÉRIQUE SPIGT - ROTTERDAM 

 
cd1 track 12

Dit vragenblok is gebaseerd op een song van Frédérique Spigt.
 

1p �z 11 Je hoort de intro twee keer.  
Welke instrumentengroep of instrumentengroepen hoor je?    
A alleen strijkinstrumenten       
B alleen tokkelinstrumenten 
C strijkinstrumenten en slaginstrumenten 
D strijkinstrumenten en tokkelinstrumenten 
E tokkelinstrumenten en slaginstrumenten
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