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Voor de leerkracht:
Op de volgende slides vind je uitgewerkt
lesmateriaal. Alles is bewerkbaar. Knip, plak,
kopieer en pas aan naar hartenlust.
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VOORKENNIS ACTIVEREN EN SPREKEN

Wat weet je al over het Eurovisiesongfestival?

Op de volgende bladzijde vind je vragen over het Eurovisiesongfestival. De
antwoorden moet je vinden door vragen te stellen aan je medecursisten.
1.

Stel de vragen aan je medecursisten. Let op de structuur van je zinnen!
o Je mag maximaal één vraag per persoon stellen.
o Je mag je verplaatsen om de vragen aan je medecursisten te stellen.

2. Als een van hen het antwoord kent, schrijf je dan haar/zijn naam en
haar/zijn antwoord op.
3.

De eerste persoon die alle correcte antwoorden vindt, wint het spel!
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VOORKENNIS ACTIVEREN EN SPREKEN

Zoek iemand die…
Voornaam
… weet welk land de laatste editie
van het Eurovisiesongfestival heeft
gewonnen.
… minimaal één niet-Europees land
kan noemen dat regelmatig aan het
Eurovisiesongfestival deelneemt.
… je kan zeggen hoeveel keer jouw
land het Eurovisiesongfestival heeft
gewonnen.
… de naam van een zanger/zangeres
kent die aan het Eurovisiesongfestival
heeft deelgenomen.
… het refrein van een liedje van het
Eurovisiesongfestival kan zingen.
… weet in welke taal de meeste
nummers van het
Eurovisiesongfestival zijn geschreven.
… je kan uitleggen hoe we bepalen
welk land het Eurovisiesongfestival
organiseert.

Antwoord
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VOORKENNIS ACTIVEREN EN SPREKEN
Oplossingen
Antwoorden

… weet welk land de laatste
editie van het
Eurovisiesongfestival heeft
gewonnen.

Nederland (2019) – De editie van 2020 werd
geannuleerd vanwege de coronapandemie.

… minimaal één niet-Europees
land kan noemen dat regelmatig
aan het Eurovisiesongfestival
deelneemt.

Op dit moment: Australië, Azerbeidzjan, Israël Zie
volledige lijst op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival#La
nden_die_mogen_deelnemen

… je kan zeggen hoeveel keer
jouw land het
Eurovisiesongfestival heeft
gewonnen.

Nederland: 5 x
België: 1x
Frankrijk: 5x
Duitsland: 2x

… weet in welke taal de meeste
nummers van het
Eurovisiesongfestival zijn
geschreven.

Vanaf 1999 is het toegestaan in elke willekeurige taal
te zingen. Veel landen kiezen sindsdien voor het
Engels omdat men vindt dat men in deze taal het
publiek beter kan bereiken.

… je kan uitleggen hoe we
bepalen welk land het
Eurovisiesongfestival
organiseert.

Sinds 1958 wordt het Eurovisiesongfestival
georganiseerd in het winnende land van dat jaar
voordien. Af en toe is er een uitzondering geweest
op deze regel: wanneer een land het festival niet
kon financieren zou een andere stad worden
uitgekozen om het te organiseren. Meestal was het
gastland dan het land dat het jaar voordien 2de of
3de werd of daar een speciaal verzoek voor had
gedaan.
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Vul de volgende mindmap in. Gebruik daarvoor de antwoorden op de
eerste oefening en informatie die je op het internet vindt.

Wanneer?

In welke talen?

Het Eurovisiesongfestival
Waarom?

Wie?
Waar?
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Oplossingen

Wanneer?
Het festival bestaat sinds mei 1956 en vindt elk jaar plaats in april/mei (behalve in
2020, wegens de COVID19-pandemie).
In welke talen?
Er zijn periodes geweest waarin nummers moesten worden uitgevoerd in een van
de officiële talen van het land dat deelneemt. Sinds 1999 is het toegestaan in elke
willekeurige taal te zingen. Veel landen kiezen sindsdien voor het Engels omdat
men vindt dat het publiek dankzij Engels beter bereikt kan worden. Er zijn ook
nummers in fictieve talen of in verschillende talen.
Waarom?
Het eerste Eurovisiesongfestival vond plaats in 1956. Europa was in die tijd nog
steeds in de ban van de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen wilden een nieuwe
oorlog voorkomen en daarom bedachten ze een liedjesfestival, aangezien muziek
verbindt.
Waar?
Sinds 1958 wordt het Eurovisiesongfestival georganiseerd in het winnende land
van het jaar voordien. Af en toe is er een uitzondering geweest op deze regel:
wanneer een land het festival niet kon financieren, zou een ander land worden
uitgekozen om het te organiseren. Meestal was het gastland dan het land dat het
jaar voordien 2de of 3de werd of daar een speciaal verzoek voor had gedaan.
Wie?
Aan het songfestival kan ieder actief lid van de EBU (Europese Radio Unie)
meedoen, waardoor ook enkele landen die net buiten Europa liggen mee kunnen
doen. Het betreft landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Azië. Sinds
2015 doet ook Australië mee aan het festival ondanks het feit dat het geen lid is
van de EBU.
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SPREKEN
Inleiding

In het Eurovisiesongfestival moeten de zangers zelf kiezen in welke taal ze
zingen. Als gevolg daarvan zingen veel zangers van het Eurovisiesongfestival in
het Engels. Er zijn ook zangers die voor een fictieve taal kiezen.
Luister even naar het volgende nummer van de Belgische groep Urban
Trad die in een verzonnen taal zingt.

Nederland won het festival in 2019 met het liedje Arcade dat in het Engels
is geschreven. De Nederlandse groep BENR heeft er een Nederlandstalige
versie van gemaakt. Luister enkele seconden naar de twee nummers.

Jouw mening
 Wat vind je van die liedjes?
 Denk je dat een liedje in het Engels mooier is dan in het
Nederlands of in een fictieve taal? Waarom?
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SPREKEN
Iedereen om zijn beurt!

1. Maak groepjes van drie personen.
2. Iedereen neemt een voorwerp bij de hand (een
dop, een gummetje, een sleutelhanger,…). Dat
voorwerp is je ‘spreek-jeton’.
3. Reageer op de volgende stellingen.
Let op! Iedereen moet zijn mening kunnen geven. Gebruik daarvoor je spreekjeton: wanneer iemand wil spreken, moet hij/zij de spreek-jeton op tafel
leggen. Wanneer hij/zij klaar is, kan een andere cursist spreken. Wie al heeft
gesproken, mag weer spreken wanneer alle teamleden hun jetons hebben
opgebruikt en hun jetons hebben gerecupereerd.

Elk land zou in zijn
eigen taal/talen
moeten zingen.

Alle nummers van het
Eurovisiesongfestival zouden
in het Engels moeten zijn. Zo
kunnen meer mensen de tekst
begrijpen.

Liedjes in een fictieve
taal hebben geen
betekenis en zijn dus
niet interessant.

Als we steeds vaker Engels
spreken, zullen de andere
Europese talen verdwijnen.
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SCHRIJVEN

Dit jaar wil je land dat de inwoners beslissen in welke taal het liedje
voor het Eurovisiesongfestival 2022 zal worden gezongen!
Laat je stem horen!

Schrijf een tekstje hieronder waarin je vermeldt in welke taal het
volgende nummer van je land zou moeten zijn, en waarom.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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LUISTEREN

De grote winnaar van het Eurovisiesongfestival 2019 was
Duncan Laurence, met zijn liedje Arcade. Hoewel Duncan
nu bekend en succesvol is, kende hij ook moeilijke
momenten in zijn jeugd, want hij werd als kind gepest.
Kijk naar de reportage en antwoord op de volgende vragen:
https://www.youtube.com/watch?v=zxthDHNiP6U
1. Reageren de kinderen positief of negatief op het interview van Duncan
Laurence? Leg eens uit.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Juist of verkeerd? Verbeter waar nodig.
 Duncan Laurence is de enige grote ster die dit soort getuigenis heeft
afgelegd.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 Kinderen die gepest worden denken vaak dat de anderen nooit
gepest worden.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 De getuigenis van Duncan Laurence heeft geen invloed op kinderen
die gepest worden.
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wat heeft Duncan Laurence geholpen in die moeilijke periode?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wat is het advies van Lionne Hietberg (medewerkster van de
Kindertelefoon) aan kinderen en jongeren die gepest worden?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Jouw mening
 Hoe reageer jij op het interview van Duncan Laurence?
 Wat zijn volgens jou goede manieren om mensen te helpen als ze
gepest worden?
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Oplossingen

De grote winnaar van het Eurovisiesongfestival 2019 was
Duncan Laurence, met zijn lied Arcade. Hoewel Duncan nu
bekend en succesvol is, kende hij ook moeilijke momenten
in zijn jeugd want hij werd als kind gepest.
Kijk naar de reportage en antwoord op de volgende vragen:
https://www.youtube.com/watch?v=zxthDHNiP6U
1. Reageren de kinderen positief of negatief op het interview van Duncan
Laurence? Leg eens uit.
Positief.
Ze vinden het stoer/ dapper/ knap/ mooi dat hij vertelt dat hij gepest werd,
want sterren zien er meestal gelukkig uit. Het is dus leuk dat ze ook vertellen
over wat in hun jeugd is gebeurd.
2. Juist of verkeerd? Verbeter waar nodig.
 Duncan Laurence is de enige grote ster die dit soort getuigenis heeft
afgelegd.
Verkeerd.
Ook Ed Sheeran, Lady Gaga en de Youtubers Enzo Knol en Rutger Vink
hebben al verteld dat ze gepest werden als kind.

 Kinderen die gepest worden denken vaak dat de anderen nooit
gepest worden.
Correct.
 De getuigenis van Duncan Laurence heeft geen invloed op kinderen
die gepest worden.
Verkeerd. Dat geeft hoop aan de kinderen die gepest worden.
3.

Wat heeft Duncan Laurence geholpen in die moeilijke periode?

Muziek: hij zat vaak achter de piano.
4. Wat is het advies van Lionne Hietberg (medewerkster van de
Kindertelefoon) aan kinderen en jongeren die gepest worden?
Als je gepest wordt, is het belangrijk dat je bezig blijft met dingen die je leuk
vindt, waar je goed in bent.

Jouw mening
 Hoe reageer jij op het interview van Duncan Laurence?
 Wat zijn volgens jou goede manieren om mensen te helpen als ze
gepest worden?
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Is muziek belangrijk voor je vrienden? Maak je eigen quiz!

Zouden je vrienden niet zonder muziek kunnen leven, of speelt muziek een
kleine rol in hun leven? Om dat te weten, moet je je eigen quiz maken.
1. Bereid vragen voor over het belang van muziek, met telkens drie mogelijke
antwoorden.
Dit antwoord is typisch voor mensen die gek zijn op muziek;

Dit antwoord is typisch voor iemand die van muziek houdt;
Dit antwoord is typisch voor mensen die niet van muziek houden.
2. Interview daarna je vrienden aan de hand van je quiz.
3. Wat is hun resultaat? Welk profiel hebben ze?

Je eigen quiz
1. Om wakker te worden,
luister ik altijd naar muziek.
luister ik soms naar muziek.
luister ik nooit naar muziek.
2.

.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3.
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

4. ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
5. ...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
6. ............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Je hebt vooral

: je bent gek op muziek!
: je houdt van muziek.
: je houdt niet veel van muziek.
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LEZEN

- Maak groepjes van twee cursisten.
- Lees de vier kernwoorden en de tekst hieronder.
- Probeer met je medecursist zo snel mogelijk de kernwoorden in de goede
volgorde te zetten in de linkerkolom.
- De eerste groep die de correcte volgorde heeft gevonden, heeft gewonnen.
Groente

Tweetalig liedje

Trots

Een beetje geschiedenis

De zanger die Nederland zal vertegenwoordigen op het
Eurovisiesongfestival 2021 heet Jeangu Macrooy, een
Surinaamse zanger. Suriname, gelegen in Zuid-Amerika,
was van 1667 tot 1954 een Nederlandse kolonie.
Vandaag de dag is Nederlands de officiële taal in
Suriname, maar het Sranantongo (ook Surinaams
genoemd), dat oorspronkelijk de taal van de slaven was,
is ook belangrijk en wordt door alle bevolkingsgroepen
van Suriname gesproken.
In zijn Songfestivalliedje Birth of A New zingt Jeangu
Macroo in het Engels, maar er zijn ook enkele zinnen in
de Surinaamse taal, zoals de zin ‘Yu no man broko mi,
mi na afu sensi’. Die uitdrukking betekent: ‘Je kan me niet
wisselen, ik ben een halve cent’. Die halve cent was in de
tijd van de slavernij in Suriname de kleinste munt. Bijna
waardeloos, dus. Net zoals zwarte mensen in die tijd
werden gezien. Maar je kunt het ook vertalen als: 'je
kunt me niet breken’.
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Op sociale media zijn veel grapjes gemaakt
over het liedje, omdat sommige mensen het
woord 'broccoli' horen in de zin “Yu no man
broko mi”. Ook Albert Heijn heeft dit grapje
gebruikt om een advertentie te maken voor
broccoli. Albert Heijn zette in de week van
de broccoli-lolligheid de groente voor 89
cent in de etalage met de tekst ‘Ook zo’n
trek gekregen na het horen van ons
Songfestivalliedje?’
Door grapjes te maken over dit liedje besteden we te weinig
aandacht aan de inhoud van de songtekst, vinden veel
mensen. Mensen in Suriname en ook veel Surinaamse
Nederlanders zijn juist trots op de zanger, Jeangu, die in het
Sranantongo zingt tijdens een grote internationale tv-show.
Ze vinden het fijn dat er aandacht is voor de geschiedenis, de
cultuur en het Sranantongo zelf.

Jouw mening
 Wat vind je van het idee van een tweetalig liedje
Engels-Surinaams?
 Hoe reageer je op de advertentie van Albert Heijn?
 Luister naar het nummer. Hoe vind je het?

63

LEZEN
Oplossingen

Alinea 1: Een beetje geschiedenis
Alinea 2: Tweetalig liedje
Alinea 3: Groente
Alinea 4: Trots
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LEZEN, SPREKEN & SCHRIJVEN

Aangezien Nederland de laatste winnaar van het Eurovisiesongfestival was,
organiseert dit land de editie van 2021. Het festival zal in Rotterdam
plaatsvinden. Deze stad staat bekend om zijn moderne en innoverende
architectuur.

Maak met je klas een tentoonstelling van de meest indrukwekkende
gebouwen van Rotterdam!
Op de volgende bladzijden vind je foto’s van gebouwen van Rotterdam.
 Kies er één met twee andere medecursisten.
 Surf op het internet om foto’s en informatie te vinden over het gebouw
dat jullie hebben gekozen.
 Maak een model van dit gebouw met materiaal naar keuze (papier,
karton, hout, klei, plastic...).
 Geef daarna een mondelinge presentatie van het gekozen gebouw en
jullie model aan de andere cursisten. Vermeld:
- de naam van het gebouw,
- zijn functie,
- zijn bouwjaar en zijn geschiedenis,
- zijn specificiteit, enz.
 Stel je werk tentoon in je school. Maak daarvoor een fiche die het
gebouw presenteert en die de mensen kunnen lezen wanneer ze je model
zien.

De Erasmusbrug
De Euromast

Het Centraal Station

De Pauluskerk

De Markthal
De Delftsche Poort

De Kubuswoningen
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Bronnen

 Info over het Eurovisiesongfestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gaststeden_van_het_Eurovisiesongfestival
https://wikikids.nl/Eurovisiesongfestival
 Video’s:
https://www.youtube.com/watch?v=RRQlsvWMWBo
https://www.youtube.com/watch?v=R3D-r4ogr7s
https://www.youtube.com/watch?v=nyAsgcBYET4&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=zxthDHNiP6U
https://www.youtube.com/watch?v=osE3fnQ5LkA
 Foto’s:
http://mrsulearning4u.weebly.com/talking-chips.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duncan_Laurence
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromast
https://nl.wikipedia.org/wiki/Markthal_(Rotterdam)
https://www.reisroutes.be/blog/rotterdam/citytrip-48-uur-rotterdam/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Rotterdam_Centraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pauluskerk_(Rotterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delftsche_Poort_(stadspoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pauluskerk_(Rotterdam)
 Tekst gebaseerd op:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/02/albert-heijn-biedt-geen-excuses-aan-voorbroccoli-reclame-a4042076
https://www.ad.nl/show/waar-broccoli-lied-songfestival-echt-over-gaat-daar-heeftnederland-het-liever-niet-over~a216f57d/

