Muziekquiz 2 – zang
Vraag 1:
Meneer Hubert krijgt zangles van meester Jürgen. Is Hubert zenuwachtig?
a) Nee hoor, hij zegt toch zelf van niet.
b) Ja, dat moet wel want meester Jürgen ziet er best wel streng uit.
c) Nee hoor, hij heeft tenslotte al 9 jaar zangles.
d) Ja, want hij verspreekt zich en maakt rare zinnen.
Vraag 2:
Welke taal of dialect spreken meester Jürgen en meneer Hubert tegen elkaar?
a) Fries en Nederlands.
b) Frans en Engels.
c) Nederlands en Gronings.
d) Engels en Duits.
Vraag 3:
Oeps! Er gaat nu al iets mis... Wat?
a) Meneer Hubert begint te vroeg.
b) Meneer Hubert zingt niet duidelijk.
c) Meneer Hubert begint te laat.
d) Meneer Hubert zingt te hard.
Vraag 4:
Slik! Wat nú weer...?
a) Meneer Hubert friemelt aan zijn kraag.
b) De pianist speelt niet strak in de maat.
c) Meneer Hubert staat niet rechtop.
d) De pianist speelt te hard.
Vraag 5:
Ai ai ai... Alwéér... Wat is er aan de hand?
a) Meneer Hubert zingt te langzaam.
b) Meneer H klappert met zijn tanden.
c) Meneer H blundert met de tekst.
d) Meneer H haalt niet goed adem.

Vraag 6:
Jeetje peteetje! Waar gaat het nú weer om?
a) Meneer H dreunt de tekst nogal saai en eentonig op.
b) Meneer H wiebelt te veel.
c) Meneer H schreeuwt in plaats van zingt.
d) Meneer H zingt de tekst van achter naar voren.
Vraag 7:
Alle slippende snaren! Wat is de bedoeling?
a) Vooral niet vals zingen!
b) Trek geen clownsgezicht!
c) Goed ademhalen voordat je begint.
d) Je moet uitstralen waarover je zingt..
Vraag 8:
Help! Het zit meneer Hubert niet mee... Nou, zeg het maar?
a) Zijn stem moet kracht halen door de buikspieren aan te spannen.
b) Het staat slordig als je vergeet het stof van je kleding te slaan voordat je het podium betreedt.
c) Zijn stem wordt stabieler als hij zijn buikspieren ontspant.
d) Goed eten van te voren.
Vraag 9:
Is meester Jürgen een goede leraar?
a) Nee, het is allemaal niet waar wat hij zegt.
b) Jazeker, zelfs meneer Hubert is hem dankbaar voor zijn adviezen.
c) Nee, hij staat er alleen voor eigen eer en glorie, niet voor de leerling.
d) Ja, hij weliswaar streng en onaardig maar het is wel waar wat hij zegt.

