
SING 2.0!
Dinsdag 10 maart om 11:00 en 13:30 in BOZAR

Nationaal Orkest van België o.l.v. Robin Engelen
In samenwerking met BOZAR, Jeugd en Muziek Brussel en 
Jeunesses Musicales de Bruxelles
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SING 2.0! Repertoire
1. Alborada 1 uit Capricio Espagnole Korsakov
2. Peer Gynt bij de bergkoning Grieg
3. Pavane Fauré
4. Hongaarse dans 1 Brahms
5. Carmen Entr’act acte 4 Bizet
6. La conga de Fuego Nuevo Marquez 
7. Nimrod Elgar
8. Serenade voor strijkers Tchaikovsky
9. Symfonie  40 Mozart

10. Sabeldans  Khatchaturian



Tiens ma main
et chante avec moi
tu va bientôt sentir la joie
ferme tes yeux et laisse ton Coeur aller 
pour que la joie puisse bien rentrer

2e keer: gebaren

Écouter la flute et les chordes pizzicato
Chanter
écouter  les chordes et les bois
Chanter
Écouter la fin (flute)

Pavane - Fauré 1ste: zingen+gebaren
        2e : enkel gebaren

Rechterhand!



 Carmen - Bizet 
 entre acte 4  (zie video)

 Carmen is een opera gebaseerd op een 
verhaal dat zich afspeelt in Sevilla, 
Spanje. Carmen, het hoofdpersonage, 
een zigeunermeisje is een onafhankelijke, 
knappe vrouw die de brigadier van het 
leger verleidt maar na veel geflirt en 
gezang niet wil trouwen. Don José zijn 
liefde slaat om in woede waardoor het 
tot een gruwelijk einde komt en hij haar 
doodsteekt tijdens de stierengevechten.



 Conga del fuego nuevo - Marquez
•A =  
    Come with me, come and sing with me, 
     there’s rhythm, music, melody a great philosophy!
    Come with me, come and sing with me, 
   with fire, friends, and melody it’s music history!
•B = 7 x knippen + klap klap
•C = Clave ritme: tunka tunka tunta ta (tun = borst/ ta = klap)
    Vanaf trompetsolo: clave stappen naar voor/achter (tun=  stap/ta = klap)
•D = 2 x ronddraaien (eerste keer luisteren)
•A op het einde = 
     Come with me, come and sing with me 



•A (re) 
•B x 4
•C (borst, dan met stappen)
•D
•A helft (sol)
ZITTEN
•A (la)
•D x 2
•A helft  (hoge mi)
•C (met stappen)
•A 

 Conga del fuego nuevo - Marquez



Conga del fuego   Structuur (zie filmpje) Conga del fuego nuevo - Structuur (zie video)
• A: zingen   
    Come with me, come and sing with me, there’s rhythm, music, melody a great philosophy
    Come with me, come and sing with me, with fire, friends, and melody it’s music history
• B X 4 (7x knip 8= klap klap) in een cirkel
• C X 16 tunka tunka tunta ta. (ter plaatse clave op de borst + stille klap met de vingers)
     3 stappen naar voor + klap klap (12 keer tot fade out) 
    (vanaf de trompet solo: naar voor en weer naar achter)
• D X 2  turning (eerste keer luisteren), rechts draaien, links draaien  X 2
• A X 1 text

ZITTEN We gaan zitten en luisteren naar het orkest

• A X 2 (hoge la)
• D X 2  dancing + turn
• A X 1 (hoge mi)
• C X 6 Tunta ta tunka tunka clap clap (avancé/arrière)
• A:  Come with me, come and sing with me 
     mi fa sol, mi mi fa fa sol X 2/  la fa sol, la la fa fa sol X 2



 Serenade - Tsjaikovski

Zing nu samen deze melodie, 
Een serenade een avondlied?

Zing nu samen deze melodie, 
Een serenade een avondlied.



 Gayane 1 sabre dance - Khatchaturian

1. Joggen Ter plekke op de maat van de muziek en zweet afkuisen
2. Opwarming/stretching

Armen
3. Ballet Bras bas, relever 2X, bras gauche 2X, bras droit 2X, 

plier, relever et tourner. 2X 
4. Sabel (Sabel wegdoen, handschoenen aan)
5. Boxen (Handschoenen, gebit inzetten, water drinken…6X 

uithalen op de muziek
6. Tennis (Raket nemen, balletje, ter plekke dribbelen)
Helemaal uitgeput gaan zitten op je stoel (in stilte!)


