
500010-1-592o 

Examen VMBO-GL en TL 

2005 
 
 
 

 MUZIEK CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwijzingen voor de kandidaat: 
1  Van 9.00 - 9.05 uur heb je de tijd om de vragen in te zien. 
2  Na vraag 29 heb je een pauze van vijf minuten. 
3  Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
4  Antwoorden moeten met inkt zijn geschreven. 
 
 
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 29 track 29, is er een pauze van vijf minuten. 
3  Na deze pauze wordt verder gegaan met cd 2 - track 1. 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 27 mei

9.00  - 11.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
THE CORRS - OLD TOWN 
 

cd1 track 2 
Dit vragenblok gaat over een song van de The Corrs.

 
1p  1 Van het begin is het aantal maten hieronder schematisch weergegeven. 

 
In welke maat zet de zangstem in?  
Je hoort het fragment twee keer. 
A maat 3 
B maat 4 
C maat 5 
D maat 6 
 

cd1 track 3 
1p  2 We vergelijken twee fragmenten. 

Welk verschil of welke verschillen hoor je tussen die fragmenten? 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
Verschil in: 
1 klankkleur 
2 tempo 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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cd1 track 4 
2p  3 Het volgende fragment bestaat uit een couplet en een refrein. 

De tekst is hieronder afgedrukt. 
 
1 She plays it hard, she plays it tough 
2 But that’s enough, the love is over 
3 She’s broke his heart and that is rough 
4 But in the end it soon recover 
5 The romance is over 
6 This boy is crackin’ up 
7 This boy has brokin’ down 
8 This boy is crackin’ up 
9 This boy has broke down 
     
Het refrein begint bij regel 6, en is duidelijk anders dan het couplet. 

 Geef twee verschillen tussen het couplet en het refrein. Ga uit van het refrein.  
Je hoort het fragment twee keer. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
. 

cd1 track 5 
1p  4 Het volgende fragment hoor je één keer. 

 Welk blaasinstrument speelt solo? 
 
..........................................................................................................................................  
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cd1 track 6 
2p  5 De titel van de cd is: the Corrs unplugged (Live & Acoustic).  

Hieronder is de voorkant van het cd-boekje afgedrukt. 

 
Je hoort een ander fragment van de cd één keer. 

 Hoe hoor je dat het fragment ‘live’ wordt uitgevoerd? (Geef één antwoord.) 
 
..........................................................................................................................................  
 

 Waaraan zie je op de afbeelding dat het ‘akoestisch’ (unplugged) is?  
 (Geef één antwoord.) 
 
..........................................................................................................................................  
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M. HAYDN - MENUET 
 

cd1 track 7
Dit vragenblok gaat over een menuet van Michael Haydn (1737 - 1806). 

 
1p  6 Aan het begin spelen de blazers vooral kwartnoten.   

Welke notenwaarde spelen de strijkers vooral? 
Je hoort het fragment drie keer.  

 
cd1 track 8 
1p  7 Het vorige fragment kun je verdelen in een voorzin en een nazin. 

Hoeveel maten duurt de voorzin en hoeveel maten duurt de nazin? 
Je hoort het fragment drie keer.  
  
 voorzin  nazin 
  
A 4 4 
B 4 6 
C 6 4 
D 6 6 
 

cd1 track 9 
1p  8 Je hoort een langer fragment twee keer.  

Welk schema geeft de vorm van dit fragment juist weer? 
A A - A - B - A - A 
B A - A - B - A - B 
C A - B - A - B - A 
D A - B - A - B - B 
 

cd1 track 10 
2p  9 In het volgende fragment hoor je twee solo-instrumenten na elkaar. 

 Welk solo-instrument hoor je eerst en welk solo-instrument hoor je daarna? 
Je hoort het fragment twee keer.  
 
eerst .................................................................................................................................  
 
daarna ..............................................................................................................................  
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cd1 track 11 
1p  10 Van de melodie van één van de solo-instrumenten is de eerste maat afgedrukt. 

 
De melodie van maat 2 is hetzelfde als de melodie van maat 4. 
Wat is de melodie van de maten 2 en 4? 

 
1p  11 Wat is de melodie van maat 3? 

Je hoort het fragment vier keer.  

 
cd1 track 12 
3p  12 We vergelijken twee fragmenten.  

Het tweede fragment klinkt het meest 'feestelijk'. 
 Leg dit uit aan de hand van de klankkleur, de dynamiek en het ritme. 

Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer.  
 
klankkleur ..........................................................................................................................  
 
dynamiek ..........................................................................................................................  
 
ritme .................................................................................................................................  
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K. M. DIABATE - MAIMOUNA 
 

cd1 track 13 
Dit vragenblok is gebaseerd op de song Maimouna.

 
1p  13 Het begin bestaat uit een intro en een refrein. 

Welk instrument uit de intro speelt niet mee in het refrein? 
Je hoort het fragment twee keer. 
A bas 
B fluit 
C gitaar 
 

cd1 track 14 
1p  14 Je hoort het refrein één keer. 

Hieronder staan twee grafische notaties afgedrukt. 
 Waarom geeft de bovenste notatie het verloop van de samenklank van de 

zangstemmen het beste weer? 

 
 
..........................................................................................................................................  
 

cd1 track 15 
1p  15 Het couplet bestaat uit drie korte zinnen. 

Welk schema geeft de vorm van dit couplet het beste weer? 
Je hoort het couplet drie keer. 
A a – a – a  
B a – a – b    
C a – b – a   
 



500010-1-592o 8 ga naar de volgende pagina 

cd1 track 16 
1p  16 We vergelijken twee fragmenten. 

Welke twee beweringen zijn juist? 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
In het tweede fragment:  
1 is de instrumentatie duidelijk anders. 
2 is de melodie hetzelfde. 
3 komt er een hoge zangstem bij. 
A 1 en 2 
B 1 en 3   
C 2 en 3   
 
 
G. P. TELEMANN - SUITE ALSTER 
 

cd1 track 17 
Dit vragenblok gaat over een werk van Georg Philipp Telemann (1681 - 1767). 
In dit muziekstuk verklankt hij allerlei gebeurtenissen, dieren en personen.

 
2p  17 Je hoort een fragment twee keer. 

De titel is: Echo. 
 Hoe verklankt de componist de echo? (Geef twee antwoorden.) 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

cd1 track 18 
1p  18 Je hoort een ander fragment één keer. 

Hoe is het verloop van de samenklank in dit fragment? 
A homofoon 
B polyfoon 
C unisono 
 

cd1 track 19 
1p  19 Het volgende fragment heeft een droevig karakter. 

 Leg dit uit aan de hand van het ritme van de melodie. (Geef één antwoord.) 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
..........................................................................................................................................  
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cd1 track 20 
2p  20 Je hoort twee fragmenten. 

In het eerste fragment verklankt de componist iemand die uitrust en in het tweede 
fragment iemand die juicht. 

 Hoe hoor je dat in de muziek als je let op de klankkleur en de speelwijze? 
 Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
 
fragment 1, iemand die uitrust, omdat 
 
klankkleur ..........................................................................................................................  
 
speelwijze .........................................................................................................................  
 
fragment 2, iemand die juicht, omdat  
 
klankkleur ..........................................................................................................................  
 
speelwijze .........................................................................................................................  
 
 
STACIE ORRICO - STUCK 
 

cd1 track 21 
Dit vragenblok gaat over een song van Stacie Orrico.

 
1p  21 Van het begin is de tekst afgedrukt. 

 
1 I can’t get out of bed today or get you off my mind 
2 I just can’t seem to find a way to leave the love behind 
3 I ain’t trippin’, I’m just missin’ you 
4 You know what I’m saying’, you know what I mean 
 
Welke regel begint zonder opmaat? 
Je hoort het fragment twee keer. 
A regel 2 
B regel 3 
C regel 4 
 

cd1 track 22 
1p  22 Het volgende fragment kan in drie blokjes verdeeld worden. Blokje 1 noemen we A. 

 1  2  3 
 
 
 
Welke letter past het beste in blokje 2 en welke letter in blokje 3? 
Je hoort eerst het A-gedeelte en daarna het fragment één keer. 
 
 blokje 2 blokje 3 
  
A A  A 
B A  B 
C A′  A 
D A′  B 

 A 
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cd1 track 23 
1p  23 Je hoort een fragment van het refrein drie keer. 

Welk notenvoorbeeld geeft het ritme van de snaredrum juist weer?  

 
cd1 track 24 
2p  24 We vergelijken twee fragmenten. Fragment 1 is uit de song Strong Enough,  

fragment 2 uit Stuck. 
 Welke sfeeraanduiding past het beste bij fragment 1, en welke bij fragment 2? 

 Kies uit: romantisch, druk, opgewonden, ontspannen. 
 Leg je antwoord uit aan de hand van het tempo en de klankkleur. 

Je hoort fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer.  
 
sfeer fragment 1 .........................................................................................................  
 
tempo .........................................................................................................................  
 
klankkleur ...................................................................................................................  
 
sfeer fragment 2 .........................................................................................................  
 
tempo .........................................................................................................................  
 
klankkleur ...................................................................................................................  
 
 
C. SAINT-SAËNS - LE CYGNE  
 

cd1 track 25 
Dit vragenblok gaat over Le Cygne (de zwaan) van Camille Saint-Saëns 
(1835 - 1921).

 
1p  25 Je hoort het begin drie keer. 

Deze muziek staat in 34  maat. 

Hoeveel tellen duurt de slotnoot van het solo-instrument? 
A 2 tellen 
B 4 tellen 
C 6 tellen 
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cd1 track 26 
1p  26 Het volgende fragment kun je verdelen in twee stukken. 

Welke grafische notatie geeft deze twee stukken het best weer? Let op toonhoogte en  
begeleiding. 
Je hoort het fragment twee keer. 

 
cd1 track 27 
1p  27 We vergelijken twee fragmenten. Het tweede fragment is een pianobewerking. 

 Wat is in het tweede fragment gelijk aan het eerste fragment? 
Je hoort eerst fragment 1, daarna fragment 2, en dit twee keer. 
 
..........................................................................................................................................  
 

cd1 track 28 
1p  28 Deze muziek is ook gebruikt in een tv-reclame van Greenpeace, waarin geprotesteerd 

wordt tegen de vervuiling van water door olie. 
 
Je hoort een muziekfragment uit de reclame twee keer. 

 Hoe wordt de olievervuiling in het muziekfragment verklankt? (Geef één antwoord.) 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

A

B

C

D
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cd1 track 29 
1p  29 Je ziet hieronder een afbeelding uit het begin en uit het einde van de reclame. 

 
afbeelding begin 

 
afbeelding einde 

 
  Op welke wijze wordt de olievervuiling in de reclame zichtbaar gemaakt, als je let op 

beide afbeeldingen?  
Beantwoord deze vraag meteen. 
 
eerst .................................................................................................................................  
 
daarna ..............................................................................................................................  
 
 
Je hebt nu vijf minuten pauze. Daarna wordt verder gegaan met cd2 - track1. 
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TRIJNTJE OOSTERHUIS - WHAT ABOUT US 
 

cd2 track 1
Dit vragenblok is gebaseerd op een song van Trijntje Oosterhuis.

 
1p  30 Je hoort de intro drie keer.  

Op welke tel van maat 4 zetten de violen in en op welke tel van maat 13 zet het 
achtergrondkoor in met de tekst What about us? 

 
inzet violen 
 

 
inzet achtergrondkoor

A 1e tel 
B 1e tel 
C 4e tel 
D 4e tel 

1e tel 
4e tel 
1e tel 
4e tel 

 
cd2 track 2 
1p  31 Je hoort eerst een couplet, daarna een refrein, en dit twee keer. 

Welke van onderstaande beweringen zijn juist? Let op de zang. 
1 De zangmelodie is in het refrein hoger. 
2 In het refrein zingt een achtergrondkoor mee.  
3 Het refrein is makkelijk mee te zingen. 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

cd2 track 3 
2p  32 Van het volgende fragment is de tekst hieronder afgedrukt. 

 
1 I look at our lives 
2 Our troubles denied 
3 I’m hiding my tears to the world outside 
4 We only make love 
5 Avoiding the talks 
6 I never thought this could happen to us 
7 If you care about love 
8 Then why don’t you care about us  
 

 Hoe valt het woord love in regel 4 en in regel 7 muzikaal op? 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
love (regel 4) .....................................................................................................................  
 
love (regel 7) .....................................................................................................................  
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cd2 track 4 
1p  33 In het volgende fragment speelt de basgitaar vier keer een motief van twee maten. 

Van dit motief staat de eerste maat afgedrukt.  

 
Wat is het ritme van de tweede maat van dat motief? 
Je hoort het fragment drie keer. 

 
cd2 track 5 
2p  34 In het volgende fragment zingt het achtergrondkoor twee keer een motief  

met de tekst: What about us.  
Het eerst gezongen motief is hieronder afgedrukt: 

 
 Bij welk cijfer wordt het tweede motief van het achtergrondkoor anders? 

 
 .........................................................................................................................................  
 

 Wat precies is er anders? 
 
..........................................................................................................................................  
 
Je hoort het fragment drie keer. 
 

cd2 track 6 
2p  35 Je hoort het begin van de song nog twee keer. 

 Waardoor ontstaat de niet-westerse sfeer van de intro? (Geef twee antwoorden.) 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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ROGER ROGER - FÊTE FORAINE 
 

cd2 track 7
Dit vragenblok gaat over een werk van Roger Roger (1911 - 1995), waarin 
muziekstukjes na elkaar en door elkaar gespeeld worden. 

 
1p  36 Je hoort het begin twee keer. 

Welke bewering over de melodie van de solo is juist? 
Er worden in de melodie van de solo: 
A geen motieven herhaald. 
B wel motieven herhaald, steeds op dezelfde toonhoogte. 
C wel motieven herhaald, steeds op andere toonhoogtes. 
 

cd2 track 8 
1p  37 In het volgende fragment hoor je op de achtergrond violen.  

Welke grafische notatie geeft het toonhoogteverloop van de violen het beste weer? 
Je hoort het fragment twee keer. 

 
 

A

B

C
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cd2 track 9 
1p  38 Hieronder zie je een afbeelding. 

 
 Waarom past het volgende muziekfragment bij deze afbeelding?  

 (Geef één antwoord.) 
Je hoort het fragment één keer.  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

cd2 track 10 
1p  39 In het volgende fragment wordt een draaiorgel nagebootst.  

 Door welke instrumentengroep gebeurt dat? 
Je hoort het fragment één keer. 
 
..........................................................................................................................................  
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cd2 track 11 
2p  40 Hieronder is de voorkant van het cd-boekje afgebeeld. 

 
Je hoort een fragment één keer. 

 Waarom past dit fragment goed bij de voorkant van het cd-boekje? 
 (Geef twee antwoorden.)  
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 
QUEEN - IT’S A BEAUTIFUL DAY 
 

cd2 track 12 
Dit vragenblok gaat over een song van Queen.

 
2p  41 Je hoort eerst de intro van de song, daarna het slot, en dit twee keer. 

De titel van de song is: It’s a beautiful day.  
In de intro zou je het begin van die dag kunnen horen, in het slot het einde van die dag. 

 Leg dat uit bij beide fragmenten. (Geef steeds één antwoord.) 
 
intro is het begin van de dag omdat ...................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
slot is het einde van de dag omdat ....................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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cd2 track 13 
1p  42 Het volgende fragment kun je verdelen in twee deeltjes. 

Elk deeltje begint met It’s a beautiful day. 
Welk verschil of welke verschillen hoor je tussen beide deeltjes? 
Je hoort het fragment twee keer. 
Verschil in: 
1 klankkleur 
2 dynamiek 
3 gezongen melodie 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2, en 3  
 

cd2 track 14 
1p  43 De tekst van het volgende fragment is hieronder afgedrukt. 

 
Sometimes I feel so sad, so sad, so bad 
But no-one’s gonna stop me now, no-one 
It’s hopeless – so hopeless to even try 
 

 Hoe wordt de laatste regel ‘benadrukt’? Geef twee antwoorden en laat daarbij de 
klankkleur buiten beschouwing. 

Je hoort het fragment twee keer. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

cd2 track 15 
1p  44 Je hoort een kort fragment drie keer. 

Welk notenvoorbeeld geeft het melodisch verloop het beste weer? 
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cd2 track 16 
1p  45 Van een andere versie van de song hoor je een fragment twee keer. 

Hieronder is de voorkant van het cd-boekje afgedrukt. 

 
 Waarom past de afbeelding van de zanger goed bij het fragment?  

 (Geef één antwoord.) 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
..........................................................................................................................................  
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cd2 track 17 
1p  46 Deze song is gebruikt voor een ballet van Maurice Béjart. 

In het begin van dat ballet ligt elke danser onder een laken.  

 
Op de onderstreepte woorden van de hieronder afgedrukte songtekst komt steeds één 
danser overeind.  
 
It’s a beautiful day 
The sun is shining 
I feel good 
And no-one’s gonna stop me now, oh yeah 
 
Op de onderstaande afbeelding zie je de eerste danser.  

 
 Waarom laat de maker van het ballet de dansers juist op de onderstreepte woorden 

overeind komen? (Geef één antwoord en let daarbij op de muziek.) 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
..........................................................................................................................................  
 

einde 500010-1-592o* 




