
 

Top 2000 in de klas 
Level 42 – Love Games 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De Band ‘Level 42’ uit Engeland is in de jaren 
’80 beroemd mede dankzij het virtuoze 
basgitaarspel van Mark King. Hij speelt niet 
alleen de bekende funk riffs, maar daar 
tussendoor ‘slapt’ hij met zijn duim reeksen 
van 16e noten met accenten, wat een 
levendige, ‘groovy’ baspartij oplevert. ‘Level 
42’ combineert dit spel met aanstekelijke 
liedjes en een goeie stem. Mark King laat zien 
hoe het werkt en dat hij het nog lang niet 
verleerd is. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Popmuziek – funk – bas – riff  
 
Kerndoelen 
Funkmuziek – stijlen – jaren ‘80 
 
Verdieping 
Op de Schooltv-site staan meer mini -
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘Thriller’ 
van Michael Jackson.  
 
Antwoorden 
1 Het is ‘gladder,’ omdat er wat jazz invloeden 
bijkomen en commerciëler omdat de liedjes 
wat toegankelijker zijn. 2a Slappen, 
“drumming on the bass” b Bas en percussie 3 
C (Mark King kan het nog steeds met gemak) 
4 Drumcomputers, synthesizers, hoge 
mannenstem. 5, 6 ,7. Eigen antwoord. 
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Kijkvragen 
1 Leo Blokhuis legt uit hoe ‘Level 42’ de 
funkmuziek een nieuwe draai gaf in de jaren 
’80. In welke opzichten is deze muziek anders 
dan de originele, vaak Amerikaanse funk uit de 
jaren ’70? 

 
2 De bassist heeft met zijn of haar basgitaar 
een hoofdrol in de funk.  
a Hoe heet de manier van spelen, die ook 
uitgebreid door Mark King gedemonstreerd 
wordt en hoe noemt Mark King het zelf? 
b Welke twee rollen speelt de bassist op deze 
manier in een band? 
 
3 Mark King laat in zijn studio een aantal 
dingen zien. Welke opmerking is niet waar? 
A Tussen de basnoten door vult hij alle ruimtes 
op door met zijn duim op de snaren te slaan om 
een extra percussie-partij toe te voegen aan 
het geheel. 
B Mark King speelt eigenlijk conga op een 
basgitaar 
C Omdat hij nu wat ouder is, kan King dat snelle 
spel niet meer bijhouden. 
D De baspartijen bevatten bijna geen rusten. 
 
4 Anders dan de funk, welke typische 
elementen uit de muziek van de jaren ’80 kun 
je in de muziek van ‘Level 42’ ook horen? 
 
Verdiepingsvragen 
5 Is Mark King een basspelende zanger of een 
zingende bassist? En ken je er nog meer? Zijn 
deze ook zo virtuoos en waarom vind je dat? 
 
6 De ‘geslapte’ noten tussen King’s riffs door 
vormen een lange reeks 16e noten met 
accenten. Kun je zelf een patroon van 2 maten 
bedenken met alleen maar 16e noten en 
accenten? 
 
7 Krijg je uit het fragment de indruk dat ‘Level 
42’ nog steeds commercieel succesvol is? 
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http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-level-42-love-games/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-michael-jackson-thriller/

