
 

Top 2000 in de klas 
Clannad - Theme from Harry's 
game 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Clannad is een band uit Ierland die vooral in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw veel succes 
heeft. Het nummer ‘Theme from Harry’s 
game’ gaat over de rellen in Noord Ierland die 
in die tijd dagelijks in het nieuws zijn. De 
boodschap van het nummer “geweld heeft 
alleen verliezers” is overduidelijk, maar niet 
makkelijk te volgen, omdat het nummer 
helemaal in de Ierse taal (Gaelic) wordt 
gezongen. 
 
Vakgebied 
Muziek 
 
Kernbegrippen 
Ierland – volksmuziek – Gealic 
 
Kerndoelen 
Taal – volksmuziek - meerstemmig 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer minidocumentaires 
over legendarische en bijzondere popmuziek. 
Kijk eens naar Redbone met ‘Wounded knee’.  
 
Antwoorden 
1a Gealic b Ierland 2a Dat de band Clannad 
altijd in Leo’s pub speelde en daar met oude 
Ierse liederen de gasten vermaakte tot het 
moment dat ze zo populair werden, dat ze 
sindsdien anders en groter optreden. b Ze 
hebben hun repertoire in de taal Gaelic van 
hun ouders geleerd. 3 Als titelsong voor de tv-
serie Harry’s Game 4a De tekst zegt dat de 
zon en de maan voorbij gaan, evenals de 
jongeman en zijn streken: het is een 
klaagzang over de vergankelijkheid van 
Noord-Ierland en zijn mensen. b Uit een boek 
met gezegden, onder het kopje “dood” 5 Eigen 
antwoord 6 Eigen antwoord 
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Kijkvragen 
 
1 ‘Theme from Harry’s game’ wordt niet in het 
Engels gezongen. 
a In welke taal wordt dit lied wel gezongen?  
b Uit welk land is dit de oorspronkelijke taal? 
 
2 De Bekende Ierse zanger Bono introduceert 
Clannad in de documentaire. 
a Wat vertelt Bono over Clannad? 
b Hoe hebben de leadzangers van Clannad hun 
repertoire geleerd? 
 
3 Met welk doel heeft de groep Harry’s Game 
geschreven? 
 
4 Onderstaande tekst is van het nummer 
Harry’s Game.  

 
Imtheochaidah soir is siar 

a dtainig ariamh 
an ghealach is an ghrian 

 
fol lol the doh fol the day 

fol the doh, fol the day 
 

Imtheochaidh an ghealach's an ghrian 
An Daonine og is a chail 'na dhiadh 

 
De vertaling luidt als volgt: 

 
I will go east and west 

(To the places) from whence came 
The moon and the sun 

 
The moon and the sun will go 

And the young man 
With his reputation behind him 

 
I will go wherever he came from- 

The young man with his reputation behind him 
 

a Op welke manier verwijst deze tekst naar de 
tragedie van Noord-Ierland volgens de zangers 
van Clannad? 
b Hoe hebben ze deze tekst gevonden? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Probeer het Gealic uit te spreken. Lijkt het op 
een taal die je misschien beter kent? 
 
6 Soms is een videoclip alleen iets extra’s. In dit 
geval misschien essentieel in het overbrengen 
van het verhaal. Is het zonder de beelden van 
de rellen in Noord-Ierland nog duidelijk dat het 
liedje daarover gaat? 
 
 
 

       

http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-clannad-theme-from-harrys-game/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-clannad-theme-from-harrys-game/
http://www.schooltv.nl/video/top2000-in-de-klas-redbone-we-were-all-wounded-at-wounded-knee/

