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Examenopgaven VMBO-GL en TL 
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 MUZIEK CSE GL EN TL 
 

 MUZIEK VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Aanwijzingen voor de kandidaat: 
1  Van 9.00 - 9.05 uur heb je de tijd om de vragen in te zien. 
2  Na vraag 26 heb je een pauze van vijf minuten. 
3  Na het beantwoorden van vraag 52 is er nog voldoende antwoordtijd over voor de vragen 5, 17, 41, 52. 
4  Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
5  Antwoorden moeten met inkt zijn geschreven. 
6  Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
Aanwijzingen voor de surveillant: 
1  Er zijn twee cd's. Om 9.05 uur moet worden gestart met cd 1 - track 1. 
2  Na vraag 26, track 27, is er een pauze van vijf minuten. 
3  Na deze pauze wordt verder gegaan met cd 2 - track 1. 
4  Na vraag 52, cd 2 - track 26, wordt de cd stilgezet. 
 

Dit examen bestaat uit 52 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei

9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
KANE – RAIN DOWN ON ME 

 
cd1 track 2 

Dit vragenblok is gebaseerd op een song van Kane.
 

1p  1 Je hoort het begin twee keer.  
Welke grafische notatie geeft het dynamisch verloop van dit begin het best weer? 

 
cd1 track 3 
1p  2 Je hoort een fragment van een live-opname van deze song. 

 Waaraan kun je horen dat het een live-opname is? (Geef twee antwoorden.) 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 

A

B

C
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cd1 track 4 
1p  3 In het volgende fragment speelt de basgitaar een aantal keren een motief. 

Welke grafische notatie geeft de toonhoogte van dit motief het best weer? 
Je hoort het fragment twee keer. 

 
cd1 track 5 
1p  4 Je hoort een ander fragment twee keer. 

Welke van onderstaande instrumenten begeleiden de zanger? 
1 elektrische gitaar 
2 saxofoon 
3 elektrische piano 
4 drums 
A 1, 2 en 3 
B 1, 2 en 4 
C 1, 3 en 4 
D 2, 3 en 4 
  

cd1 track 6 

  
1p  5 De jongen links op de foto is de belangrijkste zanger (de leadzanger) van de band. 

 Hoe heeft de fotograaf dat duidelijk gemaakt?   
Beantwoord deze vraag meteen. 
 
..........................................................................................................................................  
 

A

B

C
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J. HAYDN – DIE JAHRESZEITEN, DER WINTER  
 

cd1 track 7
Dit vragenblok gaat over muziek van Joseph Haydn (1732 – 1809).

 
1p  6 In het volgende, langzame fragment wordt een ritmisch motief steeds herhaald. 

Welk motief is dat? 
Je hoort het fragment twee keer.  
 

 
cd1 track 8 
1p  7 Je hoort een gedeelte uit het vorige fragment twee keer.  

Hoe is het toonhoogteverloop van de contrabas? 
De toonhoogte 
A daalt. 
B stijgt. 
C blijft gelijk. 
 

cd1 track 9 
1p  8 Het volgende fragment kan worden verdeeld in vier stukjes. De lengte daarvan is 

hieronder globaal weergegeven. 

In welk stukje spelen alleen houtblazers? 
Je hoort het fragment twee keer.  
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 

1 2 3 4
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cd1 track 10 
1p  9 Je hoort een fragment één keer. 

Hieronder is een schilderij afgebeeld waarop een winterlandschap met dode bomen  
te zien is. 

 
 Past deze muziek volgens jou wel of niet daarbij? 

Leg je antwoord uit. (Geef één antwoord.) 
 
Het muziekfragment past wel / niet bij het schilderij, 
 
omdat ...............................................................................................................................  

 
cd1 track 11 
2p  10 In het volgende fragment wordt ook gezongen. 

 Bij wat voor weer past volgens jou dit fragment?  
 Waaraan hoor je dat? (Geef twee antwoorden.) 

Je hoort het fragment één keer. 
 
weer .................................................................................................................................  
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 
ELTON JOHN / TIM RICE – AIDA 
 

cd1 track 12
Dit vragenblok is gebaseerd op muziek uit de musical Aida.

 
1p  11 Je hoort het begin van de musical twee keer. 

In welke volgorde zetten de instrumenten in? 
A hobo – belletjes – hobo – gitaar   
B hobo – belletjes – hobo – harp   
C dwarsfluit – belletjes – dwarsfluit – gitaar  
D dwarsfluit – belletjes – dwarsfluit – harp 



400009-1-592-549o 6 ga naar de volgende pagina 

cd1 track 13 
2p  12 In het eerste lied uit de musical wordt verteld waar het verhaal over gaat: 

Luister dan nu naar het verhaal van liefde in een tijd vol haat.  
De haat is in de muziek te horen. 

 Leg dat uit aan de hand van de begeleiding en de manier van zingen.  
Je hoort het fragment twee keer. 
 
de begeleiding ..................................................................................................................  
 
de manier van zingen .......................................................................................................  
 

cd1 track 14 
1p  13 We vergelijken twee fragmenten. 

Welk verschil of welke verschillen hoor je tussen deze fragmenten? 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
Verschil in: 
1 instrumentatie 
2 tempo 
3 ritme van de bas 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 2 en 3 
F 1, 2 en 3 

 
cd1 track 15 
1p  14 In het volgende fragment wordt drie keer een motief van vier tonen gezongen. 

Welke grafische notatie geeft het verloop van de toonhoogte van dit motief het best weer? 
Je hoort het fragment twee keer. 

A

B

C

D
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cd1 track 16 
1p  15 In dit lied komt het refrein drie keer voor. Elke keer klinkt de zang wat voller. 

Je hoort uit elk van de drie refreinen een fragment. 
Welk fragment komt uit het laatste refrein van dit lied? 
A 1 
B 2 
C 3 

 
cd1 track 17 
1p  16 Van het volgende fragment is de melodie afgedrukt, maar niet volledig. 

 
Wat is de melodie van maat 4? 
Je hoort het fragment drie keer. 
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cd1 track 18 
2p  17 Hieronder is een foto van een opvoering van Aida afgedrukt. 

 

 
 

 Noem één kunstvorm die je op de foto ziet. 
 Welke functie heeft deze kunstvorm in een musical? 

Beantwoord deze vraag meteen. 
 
kunstvorm .........................................................................................................................  
 
functie ...............................................................................................................................  
 
 
J. MASSENET – THAÏS, MEDITATION  
 

cd1 track 19 
Dit vragenblok gaat over muziek van Jules Massenet (1842 – 1912). 

 
1p  18 Je hoort een fragment één keer.  

De solist wordt begeleid door strijkinstrumenten en een tokkelinstrument. 
 Welk tokkelinstrument is dat? 

 
..........................................................................................................................................  
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cd1 track 20 
1p  19 Je hoort nog twee keer het begin. 

Welke grafische notatie past het best bij het toonhoogteverloop van het tokkelinstrument? 

 
cd1 track 21 
1p  20 We vergelijken twee fragmenten. 

Is de melodie in deze fragmenten geheel of gedeeltelijk gelijk? 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer.  
De melodie is 
A geheel gelijk. 
B alleen aan het begin gelijk. 
C alleen aan het einde gelijk. 
 

cd1 track 22 
1p  21 Je hoort twee keer het slot.  

 Waaraan kun je horen dat de muziek gaat eindigen? (Geef één antwoord.) 
 
..........................................................................................................................................  
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OLSEN BROTHERS – FLY ON THE WINGS OF LOVE 
 

cd1 track 23 
Dit vragenblok gaat over een song van de Olsen Brothers.

 
1p  22 Je hoort de intro twee keer. 

Welke soort of welke soorten instrumenten hoor je? 
A alleen akoestische 
B alleen elektronische 
C akoestische en elektronische 

 
cd1 track 24 
1p  23 Je hoort de intro en de inzet van de zanger drie keer. 

Op welke tel zet de zanger in? 
A 1e tel 
B 2e tel 
C 3e tel 
D 4e tel 
 

cd1 track 25 
1p  24 In het volgende fragment speelt de basgitaar vier keer een motief. 

Welk grafisch schema geeft het melodisch verloop van dit motief globaal het best weer? 
Je hoort het fragment twee keer. 

 
cd1 track 26 
1p  25 Je hoort een fragment twee keer. 

Welke verschillen hoor je tussen het eerste en het tweede gedeelte van dit fragment? 
Verschil in: 
1 klankkleur 
2 tempo 
3 toonhoogte 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 

A

B

C
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cd1 track 27  
1p  26 Met deze song wonnen de Olsen Brothers het songfestival. 

Van deze en van een andere song van het festival hoor je een fragment.  
 Welk fragment heeft jouw voorkeur als je let op de gezongen melodie? 

Leg je antwoord uit. (Geef één antwoord.) 
Je hoort één keer fragment 1, en daarna twee keer fragment 2. 
 
fragment … omdat ............................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Je hebt nu vijf minuten pauze. Daarna wordt verder gegaan met cd2 - track1. 
 
 
A. VIVALDI – CONCERT VOOR 2 MANDOLINES, ALLEGRO 
 

cd2 track 1 
Dit vragenblok gaat over een deel uit een muziekwerk van Antonio Vivaldi  
(1678 – 1741).

 
1p  27 Van het begin hoor je zeven maten. 

Wat is de maatsoort? 
Je hoort het fragment twee keer. 
A tweedelig 
B driedelig 
C afwisselend twee- en driedelig 

 
cd2 track 2 
1p  28 Het volgende fragment hoor je één keer. 

Welke soort of welke soorten instrumenten hoor je naast de mandolines? 
A alleen houten blaasinstrumenten 
B alleen strijkinstrumenten 
C houten blaasinstrumenten en strijkinstrumenten 
 

cd2 track 3 
1p  29 Je hoort een fragment één keer. 

 Welk toetsinstrument hoor je? 
 
..........................................................................................................................................  

 
cd2 track 4  
1p  30 Het volgende fragment hoor je twee keer. 

Welk schema geeft het tempoverloop juist weer? 
A andante – accelerando – allegro 
B andante – ritenuto – allegro 
C allegro – accelerando – andante 
D allegro – ritenuto – andante 
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cd2 track 5 
1p  31 Iemand schreef over deze muziek: Je wordt er vrolijk, opgewekt van. 

 Leg aan de hand van de speelwijze uit dat deze muziek vrolijk is. 
Je hoort een fragment twee keer. 
 
..........................................................................................................................................  

 
cd2 track 6 
1p  32 In het cd-boekje staat het volgende verhaaltje over de mandolineconcerten. 

 
35 jaar geleden kwam deze muziek door een grapje van popzender Radio 
Luxemburg tot ongekende populariteit. Een diskjockey blufte dat hij elke muziek 
op de hitparade kon ‘kletsen’. Een platenmaatschappij werkte mee en een  
45-toerenplaatje van de mandolineconcerten werd een megahit.   

 
Je hoort nog een fragment één keer. 

 Waarom zou het de diskjockey gelukt zijn om deze muziek op de hitparade te krijgen? 
Ga bij je antwoord uit van het bovenstaande verhaaltje of van het muziekfragment. 
(Geef één antwoord.)  

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
S. PROKOFJEV – ROMEO EN JULIA  
 

cd2 track 7 
Dit vragenblok gaat over balletmuziek van Sergej Prokofjev (1891 – 1953). 

 
1p  33 Je hoort het begin twee keer.  

Hoeveel verschillende tonen worden gespeeld door de contrabassen? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
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cd2 track 8 
1p  34 Je hoort het begin nog drie keer. 

De violen spelen hierin de melodie.  
Welk notenvoorbeeld geeft het ritme van deze melodie juist weer?  

 
cd2 track 9 
1p  35 Het volgende fragment begint met een melodie, die we A noemen. 

Welke letter past het beste bij de melodie, die daarop volgt? 
Je hoort eerst de A-melodie; daarna hoor je twee keer het hele fragment.  
A A 
B A' 
C B 

 
cd2 track 10 
1p  36 Van het volgende fragment is de melodie afgedrukt, maar niet volledig. 

De melodie wordt gespeeld door koperblazers. 

 
Wat is de melodie van maat 4? 
Je hoort het fragment drie keer.  
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cd2 track 11 
1p  37 In het volgende fragment wordt een melodie ingezet door een blaasinstrument. 

 Welk blaasinstrument is dat? 
Je hoort het fragment twee keer.  
 
..........................................................................................................................................  
 

cd2 track 12 
2p  38 Het ballet gaat over twee geliefden, Romeo en Julia.  

In dit ballet komen ook dansende ridders voor. 
Je hoort twee fragmenten. 

 Welk fragment past bij de ridders en welk fragment past bij Julia?  
Leg je antwoord uit.    

Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
 
ridders: fragment … omdat ...............................................................................................  
 
Julia: fragment … omdat ...................................................................................................  

 
cd2 track 13 
1p  39 Je hoort twee keer een langer fragment.  

Hoe is het verloop van het tempo, de maatsoort en de dynamiek? 
 
 tempo maatsoort dynamiek 
 
A blijft hetzelfde blijft hetzelfde blijft hetzelfde 
B blijft hetzelfde verandert blijft hetzelfde 
C verandert blijft hetzelfde verandert 
D verandert verandert verandert 

 
cd2 track 14 
1p  40 In het volgende fragment wordt de melodie gevarieerd door middel van klankkleur. 

 Op welke manier gebeurt dat?  
Je hoort het fragment twee keer. 
 
..........................................................................................................................................  
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cd2 track 15  
1p  41 Hieronder staan twee foto's. Een van deze foto's hoort bij ballet. 

A     B 

 
 Welke foto is dat?  
 Waaraan kun je dat zien? (Geef één antwoord.) 

Beantwoord deze vraag meteen. 
 
foto … te zien aan ............................................................................................................  
 
 
THE EAGLES – DESPERADO 
 

cd2 track 16
Dit vragenblok gaat over een song van The Eagles.

 
1p  42 Je hoort de intro twee keer. 

Hoe verloopt het tempo aan het einde van de intro? 
Het tempo 
A blijft gelijk. 
B wordt langzamer. 
C wordt sneller. 

 
cd2 track 17 
1p  43 We vergelijken twee fragmenten. 

Welk verschil of welke verschillen hoor je tussen deze fragmenten? 
Je hoort beide fragmenten één keer. 
Verschil in: 
1 klankkleur 
2 tempo 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
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cd2 track 18 
1p  44 Je hoort een fragment één keer. 

In welke tekstregel zingt het achtergrondkoor niet mee? 
1 Don’t your feet get cold in the winter time? 
2 The sky won’t snow and the sun won’t shine, 
3 It’s hard to tell the night time from the day. 
4 You’re losin’ all your highs and lows. 
5 Ain’t it funny how the feelin’ goes away? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
 

cd2 track 19 
1p  45 In de volgende drie korte fragmenten wordt het woord Desperado gezongen. 

In welke twee fragmenten heeft Desperado hetzelfde ritme? 
Je hoort de drie fragmenten na elkaar, en dit twee keer. 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 

 
cd2 track 20 
2p  46 Van het slot is de tekst hieronder afgedrukt. 

 
You better let somebody love you, 
let somebody love you, 
you better let somebody love you, 
before it’s too late. 
 
In het slot wordt eerst gezongen: zorg ervoor dat iemand van je houdt, en daarna: voordat 
het te laat is. 

 Hoe wordt de betekenis van deze twee zinnen in de muziek ondersteund? 
Je hoort het fragment drie keer. 
 
zorg ervoor dat iemand van je houdt .................................................................................  
 
voordat het te laat is .........................................................................................................  
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M. THEODORAKIS – ZORBA’S DANCE 
 

cd2 track 21 
Dit vragenblok is gebaseerd op een dans van Mikis Theodorakis (1925).

 
1p  47 Je hoort het begin één keer.  

Wat voor soort instrumenten hoor je en wat is de maatsoort? 
 
 soort instrumenten maatsoort 
 
A strijkinstrumenten tweedelig 
B strijkinstrumenten driedelig 
C tokkelinstrumenten tweedelig 
D tokkelinstrumenten driedelig 
 

cd2 track 22 
1p  48 De melodie bestaat uit vier korte motieven. Drie motieven zijn gelijk. 

Welk motief wijkt af van de andere motieven? 
Je hoort het fragment twee keer. 
A 1  
B 2  
C 3  
D 4 
 

cd2 track 23 
1p  49 Je hoort een fragment één keer. 

Welke grafische notatie geeft het verloop van de bastonen het best weer? 

cd2 track 24 
1p  50 Je hoort een fragment uit een andere versie van de dans één keer. 

Welke tempoverandering of tempoveranderingen hoor je? 
A alleen accelerando 
B alleen ritenuto 
C accelerando en ritenuto 
D ritenuto en accelerando 

A

B

C
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cd2 track 25  
1p  51 Uit beide versies hoor je een fragment. 

Welke verschillen hoor je tussen deze fragmenten? 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
Verschil in: 
1 klankkleur 
2 tempo 
3 melodie 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 

 
cd2 track26  

 
1p  52 Deze muziek is vooral bekend geworden door de speelfilm Zorba, de Griek. 

De afbeelding is de aankondiging van de film. 
 Noem twee andere kunstvormen dan muziek die in een film een belangrijke rol kunnen 

spelen.  
Beantwoord deze vraag meteen. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 

einde 400009-1-592-549o* 




