
                  Lesbrief bij ‘Crazy Christmas’ van   
                                               -Groep 7/8-

    Vragen over de video

 
1. Welke grap heeft de maker van deze videoclip in het begin van de videoclip uitgehaald   
    met een belangrijk kerstsymbool?

 
    ______________________________________________________________________ 

2. Wat doen de kerstmeisjes als eerste?


A. Een taart maken

B. Kerstkaarten schrijven en versieren    

C. Kerstballen in de boom hangen 
 
 
3. Hoeveel kerstkaarten delen ze uit? 

   ______________________________________________________________________ 
 
 
4. Wat voor ‘crazy’ verrassing zit er in de 3 cadeaus?

 
    ______________________________________________________________________


5. Hoeveel dieren komen er in de video voor?


    ______________________________________________________________________


6. Wat staat er helemaal boven op de kersttaart?


    ______________________________________________________________________

 

7. Welke overeenkomst met de meiden van          zie je als ze de taart opensnijden?  
 
    ______________________________________________________________________

 
 
8. Hoeveel gasten zijn er in totaal uitgenodigd?

 
    ______________________________________________________________________ 

9. Wat maken alle kerstkaarten samen aan het einde van de video?

 
    ______________________________________________________________________ 



 
Vragen over de muziek en het lied 

1.  Het lied begint met zang, zonder instrumentale begeleiding. Hoe noem je dat? 
     Omcirkel A, B of C.

 
     A. A capella                B. B capella                C. C capella


2.  De kerstmeisjes zingen vaak driestemmig, ook helemaal in het begin.  
     Wat betekent dat? Omcirkel A, B of C.

 
     A. Dat ze alle 3 tegelijkertijd hetzelfde zingen.                 
     B. Dat ze alle 3 om de beurt zingen.                
     C. Dat ze alle 3 tegelijkertijd een andere melodie zingen.


3.  De eerste 3 zinnen van couplet 1 worden ‘solo’ gezongen.  
     Wat betekent dat? Omcirkel het goede antwoord.


     A. Als je solo zingt, dan zing je soms samen en soms alleen. 

     B. Als je solo zingt, dan zing je samen.

     C. Als je solo zingt, dan zing je alleen.


4.  Wat is goed? Omcirkel A, B of C.

 

     A. In het eerste refrein zitten minder instrumenten dan in het laatste refrein.                                 

     B. In het laatste refrein zitten minder instrumenten dan in het eerste refrein. 

     C. In het eerste en laatste refrein zitten evenveel instrumenten 

5.  Helemaal aan het einde van het lied hoor je een stukje van een bekend kerstliedje.   

     Welk kerstliedje hoor je? (Let op het zijn de laatste tonen van het lied!!) 

     __________________________________________________________________


6.  Hoeveel keer hoor je het woord ‘Christmas’ in het lied? 

     Kleur elke keer als je dat hoort een kerstbal in. 

     Let op: Ook als er meteen een woord achter Christmas komt, zoals bij        
     Christmas - time, telt het mee! 
 

Veel plezier en een Crazy Christmas!!




