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SPREKEN (intro - klassikaal)

Wat doen de mensen?
Hoe is het weer? Hoe zie je dat?
Waar is deze foto genomen, denk je?
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LUISTEREN / SPREKEN (onderwijsleergesprek klassikaal)

Kijk en luister naar de video.
•
•
•
•
•

Hoe heet het festival?
In welke stad vindt het festival plaats?
Op welke plaats precies?
Zijn de mensen enthousiast?
Wie is het best geïnformeerd over het festival?

of
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LEZEN / SPREKEN (in duo’s)

Je wil graag naar het CORE Festival. Op de website vind je
onderstaande informatie. Lees één van beide teksten.

A
De eerste editie van CORE Festival vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei. Het is een nieuw
tweedaags boutique festival in het prachtige Brusselse Ossegempark. CORE Festival prikkelt al je
zintuigen door de combinatie van livemuziek, natuur, kunst en lekker eten.
Het CORE Festival brengt van ‘s middags tot rond middernacht een bijzondere line-up op 4
verschillende podia verspreid in het Ossegempark. Er is gezorgd voor diverse genres. Je krijgt
een boeiende mix van quality indie, hiphop, electronica, hyperpop en alternative dance.

B

.

Tijdens de eerste editie van CORE Festival werden festivalgangers geprikkeld door
indrukwekkende en unieke kunst, geluids- en lichtinstallaties. Ze konden ook genieten van een
heerlijk foodaanbod. Kortom, een indrukwekkende totaalervaring van muziek, kunst, natuur en
lekker eten. Verspreid over de twee festivaldagen mocht CORE Festival zo’n 40.000 bezoekers
ontvangen. De basis voor een mooie toekomst in de Europese hoofdstad is gelegd. Er wordt al
uitgekeken naar een tweede editie in 2023.

Ga in duo’s zitten. Als jij tekst A hebt gelezen, stel dan vraag B aan
de leerling die tekst B heeft gelezen. Heb je tekst B gelezen, stel
dan vraag A aan de leerling die tekst A heeft gelezen.
(A) Op welk moment van de dag vindt CORE Festival plaats?
(B) Hoeveel mensen kwamen er naar CORE Festival 2022?

OPLOSSING
A – Het festival is van ‘s middags tot rond middernacht.
B – Er waren 40.000 bezoekers.

Voor de leerkracht:
Verdeel de informatie over de leerlingen. Laat ze de
tekstjes individueel lezen. Zet ze daarna in groepjes van
twee. Ze stellen elkaar één van beide vragen.
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LEZEN / SPREKEN

Welk festival past bij deze mensen?
Lees de informatie bij de persoon / het festival.
Ga op zoek naar een klasgenoot met informatie over een festival /
persoon die past.
Aya is een echt
feestbeest. Ze
houdt van dansen
en ze verkleedt
zich graag op
feestjes.

Diamady houdt
van gezelligheid.
Een muziekfestival
is niet echt zijn
ding. Hij wandelt
liever rond in een
stad en geniet van
de sfeer met een
pintje in de hand.

24/06>26/06

Couleur Café is een
urban muziekfestival
met dansbare
zomerse muziek,
kleurrijke decoratie,
een exotisch marktje,
worldfood-standjes
en veel Belgische
A
artiesten.

Mol

Pennenzakkenrock is
een eendaags
muziekfestival voor
jongeren van 8 tot 14
jaar en hun
leerkrachten. Er isA
muziek, animatie en
een educatieve zone.

Brussel

23/06

Rima houdt van
dansen. Ze leert
graag nieuwe
culturen kennen.
In juli en augustus
is Rima op
vakantie, dus dan
kan ze niet naar
een festival gaan.

Joren zit in het
eerste middelbaar.
Hij gaat deze
zomer samen met
zijn klasgenoten
naar zijn eerste
festival. Hij kijkt
ernaar uit om zijn
leerkrachten te
zien dansen.

Ruth heeft geen
specifieke
muzieksmaak. Ze
houdt van
verschillende
genres en gaat
vooral naar
festivals voor de
sfeer.

Boom
15/07>31/07

Gent
15/07>24/07

Hasselt
18/08>21/08

Tomorrowland is een
sprookjesachtig
outdoor dancefestival
met elektronische
muziek. Het is een
magisch festival waar
iedereen een outfit in
het thema draagt.

A

De Gentse Feesten
zijn volksfeesten in
het centrum van de
stad Gent. Ze duren
tien dagen. Er zijn
concerten, markten
en allerlei animatie in
de hele binnenstad.

A

Pukkelpop is een
popmuziekfestival in
openlucht. De muziek
is heel gevarieerd:
van rockmuziek tot
A
singersongwriters,
house en metal. Alles
kan.

OPLOSSING
Aya gaat naar Tomorrowland.

Diamady gaat naar De Gentse Feesten.
Rima gaat naar Couleur Café.
Joren gaat naar Pennenzakkenrock.
Ruth gaat naar Pukkelpop.

Voor de leerkracht:
Je kan deze kaarten uitknippen en aan
verschillende leerlingen uitdelen. Zij gaan dan al
wandelend door de klas op zoek naar een match.

Je kan ook de leerlingen per twee de profielen en
de festivals op papier laten matchen zonder dat ze
rondlopen.
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SPREKEN / LEZEN / SCHRIJVEN

Kendejeinfo
Dimitri Vegas en Like Mike?
Lees
Waar komen ze vandaan?
Wat is hun beroep?
Vind je dat een interessant beroep? Waarom (niet)?
Lees de tekst onder de foto. Waarover gaat het?

Tomorrowland lanceert een eigen DJ- en producerschool voor zowel kinderen en
jongeren als volwassenen. De 'Tomorrowland Academy' zal in de zomer
verschillende workshops en kampen organiseren in Boom. Dat is vlak bij de
locatie van het grote festival in De Schorre. Tijdens de lessen worden alle
deelnemers begeleid door wereldwijde topartiesten. En het wordt nog zotter: het
einde van de week wordt in stijl afgesloten met een liveshow op één van de echte
Tomorrowland stages. Kinderen en jongeren tussen 8 en 17 jaar kunnen op
zomerkamp tussen 11 en 14 juli. Ben je al 18 jaar? Dan ben je welkom in Boom van
18 tot 21 juli of van 25 tot 28 juli. Je krijgt ook een ticket voor het festival mét
exclusieve rondleiding achter de schermen.

Schrijf
een e-mail naar de Tomorrowland Academy. Dit moet
Lees
de info
zeker in je mail staan:
- je leeftijd,
- voor welk kamp je interesse hebt,
- of je al ervaring hebt als dj,
- waarom je het kamp wil volgen.
Stel ook nog een vraag.
Begin je mail op een vriendelijke manier en sluit ook op een
gepaste manier af.

4
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LEZEN / SPREKEN

Quiz
Antwoord per twee op de vragen.

1. Van welke van deze geluidsbronnen kun je schade aan je oren krijgen
als je er te lang mee in contact komt? (Er zijn 5 juiste antwoorden.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

een haardroger
een voetbalmatch
een normaal gesprek via een gsm
met de brommer rijden
paintball
de bioscoop
een concert

2. Wat is tinnitus?
Welke
correct?dat je altijd hoort zonder dat het van een externe
a. zin
eenisgeluid
A Het aantal
jongerenkomt
dat YouTube gebruikt, is op 10 jaar tijd bijna
geluidsbron
vervijfvoudigd.
b. heel gevoelige oren
B Hoe ouder, hoe meer jongeren op YouTube zitten.
c. eenis minder
goededekwaliteit
van gehoor
C Spotify
voor jongeren
tweede grootste
streamingdienst voor muziek.

3. Juist of fout?
a. Tinnitus kan gemakkelijk behandeld worden met een operatie.
b. De mate van gehoorschade wordt niet enkel bepaald door de
geluidsterkte maar ook door de duur van het geluid.
c. Muziekevenementen respecteren de maximumnormen voor het aantal
decibels, waardoor oordoppen niet meer nodig zijn.

4. Orden deze geluidsbronnen van meest naar minst schadelijk voor je
gehoor, als je dicht bij de geluidsbron staat.
een muziekspeler met oortjes
een festival
een bioscoop
een jongerenfuif

OPLOSSING
1.
2.
3.
4.

b, d, e, f, g
a
a. fout, b. juist, c. fout
een festival, een jongerenfuif, een muziekspeler met oortjes, een
bioscoop
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LEZEN / SPREKEN

Festivaltips
Lees één van de tips. Vertel daarna wat je gelezen hebt aan je buur.
Tip 1: Wees voorzichtig met alcohol
Drink geen alcohol voor het eten en eet goed voordat je gaat drinken.
Probeer ook af en toe frisdrank of water te nemen. Daardoor les je je
dorst, drink je minder dan normaal en heb je de volgende dag minder
hoofdpijn. Drink geen alcohol wanneer je je niet goed voelt en bij heel
warm weer. Of kies voor drank met een laag alcoholpercentage.
Tip 2: Bescherm je oren met oordoppen
Bescherm je oren met oordoppen om gehoorschade te voorkomen. De
wegwerpoordoppen die je gratis op festivals krijgt beschermen je oren
wel maar zorgen voor een minder goede muziekbeleving.
Filteroordoppen of oordoppen op maat zijn duurder maar ze
beschermen je gehoor zonder dat de beleving en de kwaliteit van de
muziek vermindert.

Tip 3: Spaar de batterij van je smartphone
Wil je zo lang mogelijk met je waardevolle telefoonbatterij doen? Zet
dan je wifi uit en neem een aparte fotocamera mee. Een zaklampje voor
’s nachts in de tent kan ook handig zijn.
Op de meeste meerdaagse festivals zijn er oplaadpunten. Je geeft je
telefoon af en kunt hem na een paar uur weer ophalen. Kun je je
smartphone niet zo lang missen? Neem dan een powerbank mee.
Daarmee kun je je telefoon ongeveer 3 keer opladen.

Tip 4: Bespaar geld
Eten en drinken zijn heel duur of festivals. Ga vooraf naar een goedkope
supermarkt en koop wat snacks. Neem een opvouwbare waterfles mee,
die zijn meestal toegelaten, maar check voor de zekerheid de informatie
op de site van het festival. Verzamel lege plastic bekers die anderen op
de grond gegooid hebben. Je krijgt er drankbonnen voor.

Voor de leerkracht:
Je kan de tips verdelen over verschillende leerlingen en
ze individueel laten lezen. Daarna laat je ze in duo’s met
dezelfde tekst controleren of ze alles begrepen hebben.
In de volgende fase combineer je leerlingen die
verschillende tips hebben gelezen en delen ze hun info
met elkaar.

Bronnen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.nedbox.be
https://www.gehoormythemeter.be/
#nwsnwsnws
https://www.dimitrivegasandlikemike.com/
https://corefestival.com/nl
https://www.bruzz.be/videoreeks/zaterdag-28-en-zondag-29mei-2022/video-dit-was-core-festival-2022
https://www.couleurcafe.be/nl/
https://www.pennenzakkenrock.be/
https://www.tomorrowland.com/home/
https://www.pukkelpop.be/nl/
https://gentsefeesten.stad.gent/

