
Muziekquiz 3

Vraag 1:
Cornelia, Olga en Stefan zijn 5, 8 en 9 jaar. Wie geeft de maat en het tempo aan?

a) Stefan met zijn blokfluit.
b) Stefan met zijn viool.
c) Olga met haar keyboard.
d) Cornelia met haar skippybal.

Vraag 2:
Welke bewering is waar?

a) Als je tegen de cello aankijkt, zit de hoogst klinkende snaar links.
b) Het stuk eindigt langzamer dan het begint.
c) Deze cello heeft 3 stemknoppen.
d) De hoogst indrukbare noot wordt ook gespeeld.

Vraag 3:
Welke bewering is waar:

a) We horen één persoon spelen en zingen.
b) We horen twee personen: een  drummer en een gitarist.
c) We horen twee personen: een drummer, een gitarist en één van die twee zingt ook.
d) We horen drie personen: een drummer, een gitarist en een zanger.

Vraag 4:
Lucie speelt blokfluit en wordt begeleid door:

a) Violen, cello en contrabas.
b) Violen en slagwerk.
c) Violen en cello.
d) Violen en toetsen.

Vraag 5:
Cornelia, Olga en Stefan weer. Hoeveel
instrumenten worden er bespeeld?

a) 7
b) 8
c) 9
d)10

Vraag 6:
Welk bekend liedje zit verstopt in dit ingewikkelde pianostuk?

a) Oh dennenboom.
b) Zie ginds komt de stoomboot.
c) Happy Birthday
d) Jingle Bells.



Vraag 7:
Een liedje van Paul McCartney en van John Lennon.

a) Zij speelden beiden in de beroemdste popband aller tijden: The Beatles.
b) Zij spelen beiden meerdere instrumenten.
c) Paul en John schreven de meeste nummers voor The Beatles.
d) Deze liedjes zijn allebei kerstpopliedjes.

Vraag 8:
Welk liedje hoort bij de volgende noten / het volgende ritme?

a) Back To You.
b) Love Yourself.
c) Shape Of You.
d) Iron Man.

Vraag 9:
Een concert voor kat en orkest. Wat kunnen we daarover zeggen?

a) Wat knap om muziek voor orkest te schrijven die precies past bij de noten gespeeld door de kat!
b) Dit is een hele slimme kat!
c) Diegene die de kat heeft afgericht is nóg slimmer!
d) Die kat had gewoon geluk dat ie net noten aansloeg die mooi klonken bij de muziek van het orkest!

Vraag 10:
Cornelia, Olga en Stefan, weer een paar jaartjes ouder. Hoe heet het instrument dat Stefan met beide duimen 
bespeelt?

a) Ocarina
b) Marimba
c) Kalimba
d) Flaterfoon

Vraag 11:
Wat kunnen wij muzikanten leren van deze skater?

a) Ga nooit skaten zonder arm- en beenbeschermers en helm!
b) Onbegrijpelijk dat ie zo lang door bleef gaan terwijl het iedere keer misging!
c) Haal voldoende pleisters in huis!
d) Ook al lukt iets niet in één keer: als je maar doorzet, zal het uiteindelijk wél lukken!

Vraag 12:
Twee filmpjes met een blaasinstrument. Wat is waar?

a) In filmpje 2 wordt op een tenorsaxofoon gespeeld.
b) In filmpje 1 wordt op een tuba gespeeld.
c) In filmpje 2 wordt begeleid op een piano.
d) In filmpje 1 wordt op een trompet gespeeld.



Vraag 13:
Hebben we dit nummer in deze quiz al eerder gehoord?

a) Nee hoor, nooit eerder gehoord.
b) Ja, toen werd het gespeeld door blokfluit en violen.
c) Nee, hoewel het erg lijkt op dat cellostuk.
d) Ja, het werd gespeeld door één persoon die tegelijkertijd gitaar en slagwerk speelt en daarbij
     zingt.

Vraag 14:
Welk instrument speelt  deze melodie van Harry Potter?

a) Fluit
b) Glasharp
c) Keyboard
d) Klarinet

Vraag 15:
Cornelia, Olga en Stefan weer eens, inmiddels 10, 13 en 14 jaar. Wat voor muziek maken ze nu?

a) Blues
b) Jazz
c) Rock ('n Roll)
d) Rap

Vraag 16:
Welke liedjes hoor je door elkaar heen?

a) Schoollied, Happy, Shape of you, Back to you.
b) GA-lied, Love yourself, Shape of you, We will rock you.
c) GA-lied, Love yourself, Shape of you, Back to you.
d) Schoollied, Love yourself, Happy, One last time.

Vraag 17:
Wat maakt dit geluid?

a) Flipperkast
b) Keyboard
c) Krakend ijs
d) Borrelend lava

Vraag 18:
Als je van ieder instrument het aantal snaren bij elkaar optelt, hoeveel snaren bevinden zich op het podium?

a) 4
b) 8
c) 12
d) Meer dan 12



Vraag 19:
Instrumenten gemaakt van afval... Waar zijn de knoppen van de saxofoon van gemaakt?

a) Buttons.
b) Schelpen.
c) Flessendoppen.
d) Flippo's

Vraag 20:
Wat kunnen wij hiervan  leren?

a) Honden doen alles voor een snack!
b) Als je iets vaak genoeg beluistert, gaat het 'in je oren zitten'.
c) Hondenfluitjes werken echt!
d) Wat een geluk heeft die hond!

Vraag 21:
In wat voor een ruimte zou dit slagwerkfestijn zich afspelen?

a) Keuken.
b) Badkamer.
c) Slaapkamer.
d) Woonkamer.

Vraag 22:
Wat is waar?

a) De lange snaren klinken hoger dan de korte snaren.
b) Als de harp in één keer stil moet zijn, moet je snel je vingers van de snaren halen.
c) De korte snaren klinken lager dan de lange snaren.
d) Het geluid van de harp wordt versterkt door het holle, dikke gedeelte van de harp: de klank-
     kast.

Vraag 23:
Valt je iets op aan deze rap?

a) Niets, helemaal prima!
b) Het rijmt niet!
c) Het rijmt niet maar de woorden die niet rijmen zijn wel héél goed gevonden!
d) Het rijmt niet en de zinnen kloppen ook niet!


