De NotenPaleisSwingClub
Auteur: Pieter Dejaeger
Geschikte leeftijd: Alle
Duur activiteit: 1.30 a 2 uur
Terrein: Binnen of buiten
Benodigde begeleiders: Min 2
Materiaal:
- Muziek
- Puntenbord
- Invulformulieren voor vragen.
- Titels van liedjes voor onderdeel notenclub.
- Koptelefoon

Beschrijving van de activiteit
=> Deze activiteit is bedoeld als leidraad, de liedjes kun je aanpassen naar liedjes die nu actueel zijn!
=> Deze activiteit is gegeven met grote technische middelen, maar dit kan ook mits wat aanpassing met wat
minder middelen. Bijvoorbeeld de teksten werden geprojecteerd op groot scherm, je kunt evengoed afdrukken
maken van de teksten.
Bij het binnenkomen worden de leden in 4 groepen verdeeld. Bij het verdelen van de groepen letten we erop dat
elke groep zowel jonge als oudere leden bevat. De groepen moeten dus van gelijke sterkte zijn.
Start activiteit:
De presentatie van het spel gaat ook dit jaar vertolkt worden door Bert en Rosa (Pieter en Renilde)
In tegenstelling tot de vorige keer is speelt Pieter de Rol van Bert en Renilde de Rol van Rosa.
Het geheel wordt gepresenteerd als de tweede LIVE uitzending van de NotenPaleisSwingClub.
Het spel:
De NotenPaleisSwingClub is een muzikale quiz waar 4 groepen tegen elkaar zullen strijden. Het is natuurlijk de
bedoeling per groep zoveel mogelijk punten te verzamelen. Tussendoor zal het spel enkele keren onderbroken
worden om samen met de hele groep een bekend lied te zingen om de sfeer erin te houden.
De activiteit:
De groepen beginnen met een naam voor hun groep te verzinnen.
Als opwarmertje vragen we iedereen recht te staan en mee te zingen met Fame van Star Academy
=> Alle groepen zien de tekst op het grote scherm.
Ronde 1:
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Raad het lied: De groepen krijgen pen en papier, er zullen verschillende vervormde liedjes afspelen en de
groepen moeten de titel en uitvoerder raden. De titel telt voor een half punt en de uitvoerder telt ook voor een
half punt, zo telt elk liedje 1 punt.
Liedjes:
1) Klikx – Hé jij
2)

Laura – Talk or take a walk

3) Gwen Stefani – Hollaback girl
4) Pionter sisters – I’m so exited
5) Frans Bauwer - Heb je even voor mij
De groep met de meeste punten krijgt 3 punten, de tweede krijgt er 2, de derde krijgt er één en de laatste geen.
ATTN: Deze ronde wordt nog niet verbeterd, de groepen houden ook hun antwoordblad nog bij voor ronde 2.
Tussendoortje: We zingen allen samen Ik wil jou van Gene Thomas.
Ronde 2:
De Disney Ronde: De groepen zullen enkele muziekfragmenten te horen krijgen die bij een Disney film horen
en het is de bedoeling dat ze raden welke Disney film het is.
Films:
1) We are one è Lion king
2) A whole new world è Aladin
3) The Bare Necessities è Jungle book
4) Journey To the Past èAnastacia
5) Be Our Guest è Belle en het beest
6) colors of the wind è Pocahontas
7) What Made the Red Man Red – Tinkn è Peter Pan
8)

I'm Wishing è Sneeuwwitje

9) Prince Ali è Aladin
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10) Hakuna matata è Lion King
=> Na ronde twee verbeteren we ronde 1 en 2, de verbetering gebeurt door hun invulblad door te geven aan een
andere groep die dan hun blad zal verbeteren met de antwoorden die de presentatoren zullen geven via de
powerpoint.
Tussendoortje: Zing mee met K3 en Kuma Hé.
Ronde 3:
Dit is een speciale ronde.
Hier moeten mogen er maar twee groepen zijn, dus zullen groepen moeten samensmelten.
Groep 1 met 2 en groep 3 met 4.
Uitleg ronde:
Er hangen een aantal bordjes omgekeerd aan een tafel met daarop één woord uit een titel.
Het is de bedoeling uiteindelijk de titel van een lied te raden.
Een groep begint met één bordje te kiezen, staat daar bijvoorbeeld ‘van’ op, dan moeten ze een liedje zingen
waar ‘van’ in voor komt. Doen ze dat goed, dan blijven ze aan de beurt. Zingt maar de helft mee of is het echt
slecht, dan gaat de beurt naar de volgende groep. Maar dat is nog niet alles, sommige bordjes hebben en
merkteken en dat wil zeggen dat de beurt automatisch naar de volgende groep gaat. De ander groep moet dan
wel beginnen met iets te zingen waar het gegeven woord in voor komt anders mag de gedupeerde groep toch de
beurt houden. Naast de titel moet ook de uitvoerder geraden worden anders mag de andere groep een poging
wagen. De titel mag pas geraden worden als er drie woorden zichtbaar zijn of bij kleinere titels 2. Na het raden
van de titel zingen we het lied.
Liedjes:
1) Abba – So i say thank you for the music
2)

Lion king – Can you feel the love tonight

3)

Le lac du connemara

4) The official hamster dance song
De groep die de titel raad krijgt vier muzieknoten (voor elk van de gecombineerde groepen 2 dus)
De groepen mogen ondertussen terug splitsen.
Ronde 4:
Stop de band ronde!
Elke groep krijgt een lied te horen waar op een gegeven moment de klank van wegvalt en zijn moeten proberen
verder te zingen.
Liedjes:
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1) Geef een teken – Tsunami
2) Sanomi – Urban thrad
3) Magie – Phillippe robrecht
4) Dak van de wereld – Dana Winner
Elke groep kan hierbij 3 muzieknoten verdienen naargelang hoe goed ze meezongen. (Verkeerd tempo= -1 ,
verkeerde tekst -1 of -2 naargelang hoeveel fouten)
Ronde 5:
Raad de soap: De groepen krijgen introliedjes te horen van bekende en minder bekende soaps en ze moeten de
soap raden.
1) 2 straten verder H27
2) De Planckaerts
3) Familie
4) Miss Belgian Beauty
5) Het nieuws
6) Wie wordt euromiljonair
7) Xfactor H33
De groep met de meeste punten krijgt 3 muzieknoten, de tweede krijgt er 2, de derde krijgt er één en de laatste
geen.
Ronde 6:
De neurieronde: Elke groep stuurt 1 persoon naar voor die een lied te horen zal krijgen door een hoofdtelefoon.
Het is de bedoeling dat de groep wiens persoon aan het neuriën is raad welk lied het is. (Titel + Uitvoerder)
Liedjes:
1) Kom van dat dak af – Peter Koelewijn
2) Raymond van het Groenewoud – Liefde voor muziek
3) K3 – Liefdeskapitein
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4) Crazy Frog – Axel F
Elke groep die het raad krijgt 3 muzieknoten.
Tussendoortje, we zingen samen met Clouseau, Vanbinnen.
Ronde 7:
Liedjesvragen.
Bij deze ronde krijgen de groepjes telkens een liedje te horen waar naderhand een vraag over wordt gesteld.
1)

Lied: Op straat van GeBaK. Vraag: Van welk liedje is dit afgeleid? A: Streets of London.

2) Lied: Geef je hart van GeBaK. Vraag: Van welk liedje is dit afgeleid? A: Heal the world van Michael
Jackson.
3)

Lied: Yakalee Yakalea. Vraag: Voor welk programma is dit liedje gemaakt? A: Eurosong for kids.

4) Lied: Pim met 1 miljoen vlinders. Vraag: Uit welk muziekprogramma komt de zanger van dit lied? A: Star
Academy
5)

Lied: Become Silent Vraag: Welke zangeres zingt dit liedje? A: Ingeborg.

We verbeteren dan ronde 6 en 7.
De punten worden wel nog niet meegedeeld in de groep.
Tussendoortje: We zingen samen Hakuna Matata van de Leeuwenkoning.
Bekendmaking van de winnaars en speciaal voor de winnaars spelen we ‘We are the champions!’
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