
 

Top 2000 in de klas 
Mike Oldfield – Tubular Bells 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 

 
Samengevat 
Het album ‘Tubular Bells’ van Mike Oldfield is 
het eerste popalbum zonder drums, zonder 
teksten en zonder losse nummers. Oldfield 
speelt alle instrumenten op het album zelf. 
Platenproducenten willen het niet uitbrengen, 
bang voor een flop. Tot Virgin Records het in 
1973 wel aandurft: het album met het 
nummer ‘Tubular Bells’ wordt een enorm 
succes. Mike Oldfield is geen echte popster, 
maar een bijzondere, ingetogen jongen met 
diepgang. Dit zie je nog steeds aan hem, maar 
hoor je ook in zijn muziek terug. 

 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Popmuziek – instrumentaal – piano - 
soundtrack 
 
Kerndoelen 
Motief en herhaling – maatsoort – toonsoort 
 
Verdieping 
Op de Schooltv-site staan meer mini-
documentaires over legendarische en 
bijzondere popmuziek. Kijk eens naar ‘Light 
My Fire’ van The Doors 

 
Antwoorden 
1 Mineur 2 Mineur toonsoort, herhaling en 
oneven maatsoort 3 7/8 afgewisseld met  8/8 
of 4/4 4 De Britse DJ John Peel draaide de hele 
plaat op de radio. Hierna ging het lopen 5a A 
(Hangende metalen buizen, waar je met een 
slaghamertje op slaat) b Toevallig 
tegengekomen en geleend van een vorige 
gebruiker van de opnamestudio 6 Eigen 
antwoord 7 Eigen antwoord. 
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Kijkvragen 
 
1 De pianomelodie in ‘Tubular Bells’ heeft een 
duidelijk motief dat herhaald wordt. Zorgt het 
motief voor een mineur of een majeur 
toonsoort? 
 
2 De melodie van ‘Tubular Bells’ wordt in de 
kinderserie ‘Bassie en Adriaan’, maar ook in de 
horrorfilm ‘The Exorcist’ gebruikt als 
achtergrondmuziek voor als het spannend 
wordt. Welke kenmerken zorgen ervoor dat het 
spannende muziek is? 
 
3 Het hoofdmotief van ‘Tubular Bells’ past in 2 
maten, een van 7 tellen en een van 8 tellen. 
Beluister het origineel en ga na of dat klopt 
door mee te tellen of te spelen. Benoem de 2 
maatsoorten, die steeds afgewisseld worden. 
 
4 Wat zorgt voor de definitieve doorbraak van 
het album ‘Tubular Bells’? 
 
5a Welk van de afgebeelde instrumenten zijn 
Tubular Bells?  

A      

B  

C  
b Hoe kwam Mike Oldfield aan zijn ‘Tubular 
Bells’?  
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Onderstaande begrippen zijn van toepassing 
op het karakter van Mike Oldfield én de muziek 
van ‘Tubular Bells’. Omschrijf telkens het 
verband. 
- Outsider/- Uitgesproken/- Teruggetrokken/ 
- Mineur 
 
7 Bedenk zelf op een keyboard hele spannende 
achtergrondmuziek en ga na welke kenmerken 
het heeft. 
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