
 
 
  

SNEL EN LANGZAAM 
 
 

Hij kan supersnel rennen, wel 72 km per uur, hij springt met gemak drie meter ver en heeft hele 
grote oren. Ons mysterie beest deze keer is….Joep de haas! 
 
Dit keer is Akwasi bij ons te gast en hij heeft Joep meegenomen. 
Joep is een echte sprinter, maar je hebt natuurlijk ook dieren die heel langzaam zijn zoals b.v. 
een slak of een schildpad. Maar…..wat heeft dat nou met muziek te maken? 
 
Muziek kan ook snel of langzaam zijn en dat noem je dan TEMPO. 
Tempo kun je meten of aangeven met een metronoom. Zo’n apparaat geeft het aantal tellen 
per minuut aan. Bij dance muziek zeggen ze ook wel BPM (beats per minute) 
In bladmuziek, waar je de noten kunt zien die je moet spelen, zie je i.p.v. BPM meestal 
Italiaanse woorden staan.  
In deze aflevering van Apennoten XL leren we er twee: 
 
LARGO = langzaam = 40- 60 BPM 
PRESTO= snel = 168-192 BPM 
 
Kun jij het volgende ritme van largo naar presto klappen? 
 

 
 
Na deze oefening leert Akwasi ons hoe we weer een beetje in een ‘chill mode’ kunnen komen.  
Als je dat ook wilt, kijk dan even bij ReChill,  hier op Schooltv! 
 
 
 
 
 
 

https://schooltv.nl/programma/rechill/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chill dag 
 
Refrein: 
Vandaag heb ik mijn chill dag, een super langzaam aan dag. 
Dus kom me nu niet storen want vandaag gebeurt er niets. 
CHI dubbel L, CHI dubbel l, vandaag gebeurt er niets! 
  
couplet 1 
Al dat jachten en dat jagen hurry hurry up. 
Ren als een haas door al mijn dagen ben soms echt doodop. 
Morgen zal ’t sneller gaan..... maar nu doe ik lekker rustig aan....  
 

couplet 2 
Hockey zwemles huiswerk maken de juf die altijd gilt. 
Moet er heel erg goed voor waken anders sla ik straks op tilt. 
Niets jaagt mij vandaag op stang..  
Want ik doe alles met een slakkengang!  
 
 
 
Wil je meer over dit onderwerp weten? 
 
De componist Camille Saint-Saëns beeldt in het stuk ‘Carnaval der dieren’ d.m.v. instrumenten 
een aantal dieren uit. Luister maar eens hoe de broers Arthur en Lucas Jussen de wedstrijd 
tussen de ezels op twee piano’s spelen, héél snel! 
De schildpad doet het allemaal een stuk langzamer.  
Vraag de gratis app Carnaval der Dieren aan. 
 

https://followamuse.nl/aanvragen/

