Deze sterren geven met muziek het coronavirus een
positieve draai.
Muziek verbindt. En juist in tijden van de corona-crisis blijkt dat ook artiesten steeds meer
behoefte hebben hun gevoelens te delen. Veel bekende muzikanten schreven bijzondere
nummers om hoop te geven, mensen te laten lachen, mensen gerust te stellen of gewoon ‘voor
iedereen die bang is’.

Vraag!
Ken jij artiesten die een liedje gemaakt hebben speciaal voor deze corona-tijd?
Wat probeert deze artiest/groep volgens jou te vertellen aan ons?

Davina Michelle en Snelle maakte samen het lied “17
Miljoen Mensen”

Vraag!

Waar kennen jullie deze twee artiesten van? Kun jij nog
andere liedjes van een van deze artiesten?

Eigenlijk is dit geen nieuw lied maar al veel eerder
geschreven. Toen heette het lied “15 Miljoen
Mensen”. Ook toen was het een grote hit. Het lied
werd geschreven door Fluitsma & van Tijn. We gaan
een kort stukje beluisteren van beide liedjes.

Wat is
hetzelfde?

Wat is anders?

De tekst van 17 Miljoen mensen
Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slaan
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat
Een elleboog was nooit zo beschaafd,
en er is wel meer raars want
Ik bel mn moeder met een trilling in de stem
Door wat er moest van de minister-president
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng
En ik denk aan
alle zorg om gezondheid en banen
Op televisie is nu alles zo beladen
Ik denk aan grootmoeders en vaders
Maar gek genoeg brengt het ons samen
17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde
Zo zitten dr nu duizenden studenten in de lente op hun kamer
En ondertussen kneiter harde werkers, in de zorg die amper slapen
Maar,
17 miljoen mensen
Is het best wel effe schrikken, zit de helft inmiddels thuis
Maar, 17 miljoen mensen

Vraag!

Welke gevoelens of gedachten heb jij wanneer jij naar dit lied luistert? Schrijf ze maar op in
het hart hieronder

