THEMA 1

GROEP 7/8

Hey U

Metropole op School

VERDIEPINGSOPDRACHTEN
LUISTERQUIZ
In de video speelt het Metropole Orkest samen met de zangeres
van Basement Jaxx het nummer Hey U. Lees deze vragen door,
bekijk de clip en maak de quiz!

1	Kun je het intro, couplet
en refrein horen in het
nummer Hey U?
Welke volgorde is juist?

a. 	Intro – Couplet – Refrein –
Refrein – Couplet
b. 	Intro – Couplet – Refrein –
Couplet – Refrein
c. 	Intro – Refrein – Couplet –
Refrein – Couplet

3	Hoe vaak zingt de

zangeres de tekst
That thing called love.
It always gets you
in the end?

a.
b.
c.

Vier keer
Vijf keer
Zes keer

4	Welk instrument speelt
een solo?

2	Wanneer zingt het
achtergrondkoor mee?
Tijdens het…
a.
b.
c.

a.
b.
c.

Hoorn
Saxofoon
Viool

intro
couplet
refrein

DE BAAS VAN HET ORKEST
De baas van het orkest is de dirigent. Hij staat
voor het orkest met een dirigeerstok in zijn hand.
Weet jij wat een dirigent doet? Kijk goed naar de
video en schrijf het zo precies mogelijk op.

HOOR DE VERSCHILLEN!
Luister naar het nummer Hey U van Basement Jaxx.
Hoe verschilt dit nummer van de twee uitvoeringen met
het Metropole Orkest? Noem drie verschillen:

1
2
3

In het

TIP!

woord
enboe
lees je
kje
wat he
versch
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il is tu
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couple en
t
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WOORDENBOEKJE
- Intro: Het begin van
het lied. Het intro
is meestal zonder
zang.
- Couplet: Dit keert
een aantal keren
terug in het lied
met steeds een
andere tekst die het
verhaal vertelt.
- Refrein: Dit keert
een aantal keren
terug in het lied
met dezelfde tekst.
Vaak komt in het
refrein de titel van
het lied terug.

Welke van de drie versies vind jij
het mooist klinken? Waarom?

