
Muziekles bij: A Happy Christmas Song (DuRF) 
Groep 7/8


Vragen over de videoclip: 

1. Helemaal aan het begin van de videoclip zit een aanwijzing waaraan je 
kunt zien dat de kerstmeisjes een pony gaan ophalen om kerst te vieren. 
Welke aanwijzing is dat?


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

  


2.  Wie speelt de baspartij van het piano-intro? Omcirkel het juiste antwoord. 


A. Het groene kerstmeisje

B. Het blauwe kerstmeisje

C. Het roze kerstmeisje


3. Wat voor cadeau krijgt de pony voor kerst? 


____________________________________________________________________


  


4. Wat drinken de kerstmeisjes bij de kerstboom?


____________________________________________________________________

  


5. Welke dieren zie je in de videoclip?


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________  




 

Vragen over het lied:                                             

6. Met welk instrument wordt het intro gespeeld? 

____________________________________________________________________


  


7. Welke instrumenten hoor je nog meer in het lied?

  

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

  


8. De kerstmeisjes zingen o.a. de refreinen driestemmig. Wat betekent dat?


    A.  Ze zingen met drie stemmen tegelijk

    B.  Ze zingen alle drie een andere tekst

    C.  Ze zingen alle drie een andere melodie


9. Er zitten ook titels van andere bekende kerstliedjes in dit lied verstopt.   

    Weet jij welke? Let op: soms is de titel een klein beetje veranderd!

 

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

  


10. Hoe vaak komt het woord Christmas voor in het lied? Kleur telkens een   

      nieuwe kerstbal als je het woord hoort.


Veel plezier! 





Antwoordblad A Happy Christmas Song (DuRF) 
Groep 7/8


Vragen over de video: 

1. Naast de piano staat een kist met hooi.

2. Antwoord C.

3. Appels.

4.   Warme chocolademelk met slagroom.

5.   Een pony, een paard en twee poesjes.


Vragen over het liedje: 

6.   Piano.

7.   Belletjes (sleigh bells), trompet (eigenlijk bugel, maar trompet wordt ook 

      goed gerekend en andere blazers), gitaar, basgitaar en drums.

8.   Antwoord C.

9.  1. All I want for Christmas (M. Carey)

     2. Jingle Bells

     3. Santa Claus is comin’ to town (The Santa girls are comin’ to town)

     4. Winter Wonderland 

     5. We wish you a merry Christmas

10. Negen keer.

    




A Happy Christmas Song 
-DuRF-


Do you wanna hear?

Really wanna hear?

Yeah, Christmas over here!


Refrein: 
Singing ringeling-tingeling

Ding-dang ding-dang ding-ding-dong

Singing ringeling-ting

A happy Christmas song


Couplet 1: 
Robin: All I want for Christmas is a one-horse-open-sleigh

Duènde: Gliding through the hills up…

Allen: And down

Fleur: Listen to the jingle bells, jingle all the way

Allen: The Santa Girls are comin’ to town!


Refrein 

Couplet 2: 
Robin: Every day we’re dreaming of a winter wonderland

Duènde: Hoping it will someday…

Allen: Be here

Fleur: Giving all your loved ones a hug to understand…

Allen: We wish you a merry Christmas and a happy new year!


Refrein 

Brug: 
Do you wanna hear?

Really wanna hear?

Yeah, Christmas over, Christmas over here, there and everywhere

Tudup tudup, ohoh!


Tusenspel  

Refrein 


