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Een orkest    = een groep mensen die samen muziek maken 
Een concert    = een voorstelling waarbij muziek wordt gespeeld voor een publiek  
De bladmuziek   = een papier waarop de muziek in noten en notenbalken staat 
Muzikaal    = als je goed bent in muziek maken 
Rijmen    = een lied of gedicht maken met woorden die hetzelfde klinken 
Een muzikant   = een man of vrouw die muziek maakt. Dit kan iemand zijn beroep  

   zijn 
Het gedicht    = een tekst met korte, mooie zinnen. In sommige gedichten klinken  

   woorden hetzelfde 
 
Het theater    = een plek waar je een voorstelling kunt bezoeken 
Een podium    = een hoog stuk in een zaal waarop mensen bijvoorbeeld  

   Toneelspelen 
Opvoeren    = iets laten zien of spelen, bijvoorbeeld als je een toneelstuk speelt 
Buigen    = je hoofd naar beneden laten zakken 
Uitverkocht    = als iets niet meer te koop is, omdat alles al verkocht is 
De show    = een ander woord voor een feestelijk optreden 
 
De artiest    = iemand die optreedt, bijvoorbeeld in een toneelstuk 
De zanger / de zangeres  = een man of vrouw die zingt. Dit kan iemands beroep zijn  
De danser / de danseres  = een man of vrouw die danst. Dit kan iemands beroep zijn 
 
Het publiek   = de mensen die ergens naar komen kijken, bijvoorbeeld naar een  

   toneelstuk 
Het applaus    = het geluid dat je hoort als je in je handen klapt. Dit doe je als je iets     
                                                  goed vindt 
Afschuwelijk    = een ander woord voor heel erg lelijk of heel vervelend 
Voortreffelijk   = een ander woord voor heel erg goed 
 
De poppenkast   = een voorstelling waarbij poppen vanachter een kast een verhaal  

            vertellen 
 
De kunstenaar / de kunstenares = iemand die kunst maakt, bijvoorbeeld een schilderij, en daar  
                                                          soms geld mee verdient 
Het portret    = een foto of schilderij van iemands gezicht 
Het kunstwerk   = iets dat door een kunstenaar is gemaakt, zoals een schilderij, beeld  

of muziekstuk 
 
Talentvol    = als je iets heel goed kunt, zonder dat het veel moeite kost 
 
Het journaal    = een programma op de televisie waarin wordt verteld over het  

               Nieuws 
De nieuwslezer   = iemand die het nieuws voorleest op de televisie of de radio 
De uitzending   = een ander woord voor een programma op de  

    televisie of de radio 
De verslaggever   = iemand die schrijft of vertelt over het nieuws. Dit nieuws komt  

   bijvoorbeeld in de krant te staan. 
De presentator   = iemand die een programma op de televisie of de radio leidt 
 
De truc    = een kunstje of een handige manier om iets te doen  
 
Het rumoer    = het lawaai dat je hoort als er veel geluiden door elkaar klinken 
Oorverdovend   = een ander woord voor heel erg luid 
Onverstaanbaar   = als je iets niet goed kunt verstaan 
Roffelen    = geluid maken door op een trommel te slaan  
Verkleden    = andere kleren aandoen, bijvoorbeeld omdat je gaat toneelspelen 
 


