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Legenda
De icoontjes achter de titels geven aan wat voor soort activiteiten er bij de liedjes horen.
Een leuk weetje of feitje om te onthouden.
Een activiteit die met name geschikt is voor op school of in een groep.
Hierbij ga je zelf iets verzinnen of maken.
Een activiteit waarbij je muziekinstrumenten kunt gebruiken.
Een mop of raadsel.
Een activiteit waarbij je de opgave kunt downloaden en printen vanaf de website, zodat
je niet in het boek zelf hoeft te schrijven of tekenen.
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Inleiding
Muzikale buit
Carlos de operapiraat is op muzikale schattenjacht geweest!
In dit muzikale doe-boek vind je zijn buit: vijfentwintig
splinternieuwe liedjes. Carlos (hij is de hoofdpersoon uit
het eerste liedje) voert je mee langs verschillende liedjes
en muzikale stijlen. Liedjes over van alles en nog wat:
jonkvrouwen, fantasiedieren, een schoolreis naar de maan,
skeletten en nog veel meer. Er is zelfs een liedje over niks.
De muzikale stijlen variëren van Iers tot Zuid-Amerikaans.
Van blues tot bluegrass. Bij elk liedje heeft Carlos ook nog
allerlei muzikale spelletjes, weetjes, puzzels, raadsels en
moppen bedacht.
Thuis en op school
Je kunt dit boek op allerlei manieren gebruiken. Lekker
meezingen in je luie stoel of op de achterbank van de auto.
En dan tussen de liedjes door de puzzels en raadsels oplossen.
Juffen en meesters kunnen het in de klas gebruiken. Tijdens de muziekles of gewoon even lekker
tussendoor. De extra activiteiten zijn leuk, uitdagend en tegelijkertijd steekt iedereen er nog iets
(muzikaals) van op. Ook wordt er soms een beroep gedaan op de eigen creativiteit.
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Downloads
De invulopdrachten, puzzels en de kleurplaat kun je downloaden van de site: www.operapiraat.
nl. Dan hoef je niet in je boek zelf te werken en te kleuren. Klik op de button Downloads, rechts op
de webpagina, en print de opdrachten uit.
Antwoorden en oplossingen
De antwoorden bij de puzzels en raadsels vind je steeds ondersteboven onderaan de pagina. Voor
sommige grotere puzzels staan de oplossingen op pagina 120 en verder.
De muziek
De muziekopnames, inclusief de meezingversies, zijn te beluisteren via het Spotify-kanaal van
Jeroen Schipper.
Wil je liever (ook) een cd? Die kun je bestellen via: operapiraat-cd.swpbook.com.
Muzieknotatie
Achter in het boek vanaf pagina 82 vind je alle bladmuziek inclusief akkoordsymbolen.
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De liedjes
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1. De operapiraat
Er vaart een schip op de Stille Oceaan
Nou ja, zo stil is het nou ook weer niet
Er komt een herrie van dat schip vandaan!
Want iemand zingt een oorverdovend lied:
La la la la…
Dat is Carlos, Carlos; operapiraat
Hij zingt vanaf de ochtend als zijn wekkertje gaat
En dan de hele lange da-ha-ha-ha-haaag
En hij stopt pas ’s avonds la-la-la-la-laat
’s avonds la-la-la-la-laat
Op het ritme van de golven, op de deining van de zee
En zelfs zijn papegaai zingt met hem mee: La la la la...
Carlos, Carlos; operapiraat …
Op het ritme van de golven, op de deining van de zee
En zelfs de vissen zingen met hem mee: Blub blub blub blub…
Carlos, Carlos; operapiraat …
Op het ritme van de golven, op de deining van de zee
En zelfs de haaien zingen met hem mee: Hap hap hap hap…
Carlos, Carlos; operapiraat
Hij zag de scherpe tanden van die haai te laat
Toen slaakte Carlos nog een allerlaatste gil
En daarna werd de Stille Oceaan weer stil
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La-la-laat ze maar raden
De papegaai, de vissen en de haaien in dit lied zingen het ‘la la la’-melodietje. Je kunt het volgende
spel doen: neem om beurten een dier, bekend persoon of stripfiguur in gedachten. Bijvoorbeeld:
een poes, koning Willem-Alexander of Donald Duck. Zing nu het ‘la la la’-melodietje zoals diegene
het zou zingen.
Kunnen anderen raden aan wie je dacht?

Weetje: Opera
Opera is een speciale vorm van klassieke muziek. Een opera is een gezongen toneelstuk,
meestal begeleid door een klassiek orkest. De eerste opera komt uit het jaar 1600; hoe oud
is opera dus al? Veel kinderen vinden operazang ‘gek’ klinken. Dat is een kwestie van smaak
natuurlijk. De manier van zingen in een opera is onder andere ontstaan doordat er vroeger
geen microfoons en versterkers bestonden. Zangers en zangeressen moesten dus heel hard
kunnen zingen om een volle zaal te kunnen bereiken met hun stem. Dat lukt het best met de
‘opera-techniek’.
(Ope)raad de emotie
In operamuziek wordt het gevoel dat een lied moet uitdrukken vaak nogal overdreven. Dat
kunnen jullie ook!
Schrijf op een paar briefjes verschillende emoties. Bijvoorbeeld: blij, boos, jaloers, zenuwachtig.
Pak om de beurt een briefje en zing het refrein van De operapiraat met die emotie. Lekker
overdreven dus! Kunnen de anderen raden wat er op het briefje stond?

~ 11 ~
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Op de deining van de zee…
Je ziet hieronder verschillende golven. Probeer de lijn van die golven met je stem te volgen; gaat de
lijn omhoog, dan gaat je stem omhoog. Daalt de lijn, dan daalt ook je stem.
Kunnen jullie de golven zingen? Misschien kun je daarna je eigen golven tekenen. Hoe klinken
die?

Je kunt het ook omdraaien: iemand zingt een vloeiende melodie die omhoog en omlaag gaat. De
anderen proberen die na te tekenen.
Lijken de tekeningen op elkaar?
Raadsel
Welke klassieke componist had een sauna op zijn zolder?

Antwoord: Ludwig von Heetboven
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2. Schoolreis naar de maan
Luister, zegt de juf
Een speeltuin vind ik suf
En Artis, dat hebben we al zo vaak gedaan
We gaan ook niet naar zee
Nee, we vliegen dit jaar mee met een raket
Op schoolreis naar de maan!
Kom we gaan!
Ja we gaan
Zet je helm op
En trek je ruimtepak maar aan
Kom we gaan!
Ja we gaan
Met een raket
Op schoolreis naar de maan!
Directeur Annet
Bestuurt onze raket
Ze geeft ons vast een grote fles met zuurstof aan
Want er is maar weinig lucht
Op die fijne vlucht met een raket
Op schoolreis naar de maan!
Kom we gaan! ...
Mijn moeder op het plein
Wordt kleiner, kleiner, kleiner en verdwijnt
Ik zie nog net een traan
Maar mama, kijk vanavond naar de maan
Dan zie je mij daar stralend staan!
Kom we gaan! ...
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In de maneschijn
Je ziet hieronder de schaduwen van een aantal muziekinstrumenten in het maanlicht. Kun jij
zien welke instrumenten het zijn? En kun jij horen welk van deze instrumenten niet in dit lied
bespeeld worden?

Niet te horen in dit lied: saxofoon, doedelzak, piano, accordeon, harp.
Antwoord: accordeon, gitaar, saxofoon, doedelzak, drumstel, harp, piano.
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Weetje: Muziek in de ruimte
In 1977 werd het ruimteschip Voyager gelanceerd. Op een hele lange ruimtereis. Deze was
voor een deel bedoeld om contact te maken met buitenaardse wezens. Aan boord bevindt
zich onder andere een soort grammofoonplaat met daarop geluiden van de aarde en ook
‘aardse’ muziek. Onder andere Johnny B. Goode van Chuck Berry en Melancholy Blues van
Louis Armstrong. In 2012 verliet de Voyager ons zonnestelsel. Zouden ooit aliens ons hun
muziek terugsturen? En hoe zou dat klinken denk je?

Raadsel
Van welke muzieksoort houden aliens?
Countdown
Tel samen hardop af van 10 tot 0. Ieder kiest één van die getallen uit en maakt op die tel een kort
geluid. Bijvoorbeeld in je handen klappen of een stamp op de grond. Als je bij 0 gekomen bent,
begin je weer bij 10. Lukt dat? Probeer het dan eens zonder hardop te tellen.
Gustav Holst: De planeten
De maan draait om de aarde, dat weet je wel. Ons zonnestelsel bestaat uit nog zeven planeten.
Kun jij ze allemaal noemen?
Gustav Holst componeerde in 1914 een muziekstuk in zeven delen; voor elke planeet één, met
uitzondering van de aarde. Elk muziekstuk heeft een bepaalde sfeer die de componist bij het
karakter van die planeet vond passen. Zoek ze maar eens op en luister of jij dat gelukt vindt.

Antwoord: Marsmuziek
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3. Dierenalfabet
De aap, de beer, de cavia
Dat is al ABC
En dan de dromedaris met een bult en met een D
Voor E nemen we everzwijn, voor F kiezen we fret
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
De geit, de hond, de ibis
De jakhals en de kreeft
De leeuw maar ook die mug die in mijn bil gestoken heeft
Het nijlpaard en ook de olifant van rètteke-tètteke-tèt!
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
Het paard voor P, de quetzal voor de Q
En de R van rat
De S is voor de sidderaal
Zo glibberig en glad
De T is voor de tonijn die vaak gevangen zit in een net
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
De uil, de vos, de walibi
Maar dan die gekke X
Die slaan we lekker over; met die letter kan je niks
De ijsbeer nog voor de IJ en dan tot slot de zebra voor Z
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet
Een dier voor elke letter in ons dierenalfabet

~ 16 ~
De Operapiraat_F.indd 16

20/03/2020 10:21

