Leerlingenconcert 14 Juli 2013

Vicki

Alfred – Indianenlied. Met het ritme van de tamtam.
Usher- More. Sandra van Nieuwland zong haar versie bij The Voice of Holland.

4-handig

Clara Rullman – Mussenduet. Over twee vogels die samen zingen.

Maud

Sur le pont d’Avignon. Een Frans volksliedje, met Maud’s eigen dynamiek (hard en zacht).
Birdy- People help the people. Een gevoelige song, gevoelig gespeeld.

Jacomijn

Hens Vlam-Verwaaijen – Running away. Helemaal opgebouwd uit drieklanken.
Adèle – Skyfall. Titelsong van de gelijknamige James Bond-film.

Joey

Martina Schneider – Lastige vlieg. Een vlieg die de pianist lastigvalt. De pianist slaat terug!
Alfred - De robot. Een pratende robot...de batterijen raken op dus praat hij steeds zachter.

Caro

Yann Tiersen – Comptine d’un autre été. Muziek uit de film Amélie.
Gers Pardoel – Ik neem je mee. De eerste hit van deze Nederlandse rapper.

Gertjan

Albinoni/Gazotti - Adagio. Een mooie gedragen barok melodie.
Everybody loves my baby. Een swingende canon met improvisatie.

Lieke

Beethoven – Ode an die Freude. De melodie die bij de Europese Unie hoort.
Adèle – Make you feel my love. Bekend van Adèle, Bob Dylan heeft het geschreven.

Mart

Alfred – Sonatina. Een stuk met twee toonsoorten die elkaar afwisselen.
D-lied – Muziek bij de computergame Minecraft.

Julia

Burgmüller – Ballade. Een melodische etude voor een snelle linkerhand.
Debussy – The little shepherd. Een herdersjongen betovert iedereen met zijn mooie fluitspel.

Iris

Sur le pont d’Avignon. Hetzelfde volksliedje, nu Iris’ versie.
Alfred – De Windmolen. Deze molen komt bijna stil te staan, totdat het weer gaat waaien.

4-handig

Clara Rullman – Russische dans. Een wilde dans met een strak ritme.

Noa

Fritz Emonts – Hopping along. Een veerkrachtige melodie in driekwartsmaat.
Will.i.am en Britney Spears – Scream and shout, afgelopen jaar een nummer 1 hit.

Casper

Katchaturian – Andantino. Russische melancholie van de componist van de sabeldans.
Milt Jackson – Bag’s Groove. Swingend stuk met improvisatie.

Pier

Hall/Drayton – Triceratops trot. Een lied over een vrolijke dinosaurus.
Hall/Drayton – Stegosaurus stomp. Over een dinosaurus die heel hard kan stampen.

4-handig

Clara Rullman – Caraïbisch Volksliedje. Relaxte muziek uit een warm land.

Jikke

Jan Johansson – Hai Pippi Langkous. Over een heel ondeugend maar ook grappig meisje.
Alfred – Indianen. Ook weer het ritme van de tamtam.

Sacha

Mozart – Turkse mars. Een klassieke hit die ook door popmuzikanten gecovered is.
Usher – DJ got us falling in love. Sacha heeft zelf de begeleiding op de CD gecomponeerd.

Carmen

Maroon 5 – This love. Hit van een Amerikaanse rockband met een stevig ritme.
Ludovico Einaudi – I Giorni. Filmmuziek van een componist die nu erg populair is.

Sem

Pianoforte! – Pretty Crummy. Opgewekte melodie in een blues schema.
Usher – More. Weer Usher’s hit, nu solo gespeeld.

Jason

Fritz Emonts – Oude Spaanse melodie. Let op het verschil tussen majeur en mineur.
Adèle – Skyfall. Weer de pakkende muziek uit de film over 007.

4-handig

Clara Rullman – De Piramide. Geheimzinnige muziek over een geheimzinnig bouwwerk.

Thomas

Fiona Macardle – Driving Force. Over een auto in de hoogste versnelling.
Alfred – Blues ladders. Toonladders die in de blues terecht zijn gekomen.

