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Les 6: Wat is er vanavond te doen? 

Track 32 
2 Vanavond komt er een goede film op tv! 

◊ Marco, zullen we er vanavond een gezellig televisie-avondje van maken? Biertje erbij, chips 
hebben we ook nog ergens. 

♦ Ja, dat klinkt goed. Ik zal eens even kijken wat er op tv is. Ik heb wel zin in iets leuks.Oh kijk, 
om acht uur komt Flodder, de speelfilm. Lekker lachen. 

◊ Nou ja, nee, liever niet. Om Flodder kon ik misschien als kind lachen, maar nu toch echt niet 
meer. Dat is zo’n domme humor. 

♦ Ah,mevrouw wil iets intelligents? Waar gaat dan de voorkeur van mevrouw de studente naar 
uit? Heeft mevrouw misschien belangstelling voor de voetbalwedstrijd Vitesse tegen PSV? 

◊ Oooooh nee, bedankt! Dat lijkt me echt helemaal niets. Heb je eigenlijk Frank al gevraagd? 
Frank? Frank ... wil je vanavond met ons gezellig tv kijken? 

● Ja leuk. Oh nee, ik ga vanavond naar een lezing op de universiteit over Maarten ’t Hart. 
Bewaar maar een biertje voor me. Maar wat gaan jullie kijken dan?  

◊ Daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Marco had het briljante idee naar Flodder te 
kijken. Dat kan toch niet meer, daar zijn we nu echt te oud voor hoor!  

● Ja, je hebt gelijk. Marco kerel, ik ben het helemaal met Aline eens. Zoek maar liever iets 
anders! 

♦ Ja, ja, ik heb het al begrepen. Goed. “Antonia” – Nederlandstalige film. Zegt me niets. Begint 
om acht uur op Nederland twee. 

● Jawel joh, dat is die film van Willeke van Ammelrooy. Die is zo goed! Die moet je zien! Die film 
heeft zelfs een Oscar gekregen. Heb ik in de bioscoop gezien destijds. Prima acteurs, 
prachtige opnames en een heel interessant verhaal. Kan ik echt aanraden. 

◊ Ja, daar heb ik echt zin in. Wil je ook naar Antonia kijken dan, Marco? 
♦ Nou we kunnen ook nog ... eh ... naar ... ”Thuis. Een dagelijkse soap” op de Belgische 

televisie kijken? 
◊ Ja daag. Mooi niet. Ik ben voor Antonia. Doen? 
♦ Ja natuurlijk. Was maar een grapje. Doen we!  
● Jongens, veel plezier met Antonia. Ik moet maar eens gaan, anders kom ik te laat! 
◊ Fijne avond! Tot later! 
♦ Doei!
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Les 6: Wat is er vanavond te doen? 

Track 34 
Leuk. Luisteren! 

♦ Zo daar zijn we weer. Jullie zullen het wel gehoord hebben.. in de prijzenpot zitten nog steeds 
twee kaartjes voor het theaterconcert van de Golden Earring vanavond in Rotterdam. Ik zal 
nog even uitleggen wat je moet doen. Goed, we laten je zeven instrumenten horen. Dan wil ik 
dat je mij die zeven instrumenten in de omgekeerde volgorde, dus van achter naar voren 
opnoemt. Doe je het goed… dan liggen die twee Golden Earring kaartjes vanavond op jou te 
wachten in het Nieuwe Luxor Theater. Bellen dus! Ah, we hebben een beller. Met wie spreek 
ik? 

□ Hallo met Jana.  
♦ Hé Jana, dus jij wilt de Golden Earring kaartjes winnen? 
□ Ja, heel graag!  
♦ Oké, ben je er klaar voor? 
□ Ja. 
♦ Goed, hier komen ze. 
♦ Jana, ben je er nog? 
□ Jaja, ik ben er nog. Zal ik dan maar? 
♦ Ja, zeg maar wat je gehoord hebt en denk aan de volgorde, hè? 
□ Even denken… harp, dwarsfluit, viool, gitaar, piano, saxofoon en een drumstel. 
♦ Jana? 
□ Ja? 
♦ Het spijt me, maar het was niet goed. 
□ Oh nee. Oh wat jammer nou. Nou ja, het is maar een spelletje. 
♦ Sorry, Jana! Wat vervelend nou. Maar misschien heeft de volgende meer geluk? 
● Hallo? Met Pieter. 
♦ Hallo Pieter. Vanavond al iets gepland? 
● Nee, niet echt. Ja, voetbal op TV, maar ik ga liever naar de Golden Earring. 
♦ Dat begrijp ik. Wil je de instrumenten nog een keer horen? 
● Ja, als dat kan heel graag! 
♦ Komen ze … 
♦ Nou Pieter, zeg het maar. 
● Harp, dwarsfluit, viool, gitaar, piano, drumstel enne … saxofoon. 
♦ Pieter? 
● Ja? 
♦ Het is goed! Jij gaat naar de Golden Earring. 
● O wauw, echt? O fantastisch. Wat gaaf. 
♦ Speel je zelf eigenlijk ook een instrument? 
● Nou ja als kind heb ik blokfluitles gehad, maar dat was echt heel erg. Ik kon er niets van. En ik 

wilde altijd een drumstel hebben, maar we woonden in een rijtjeshuis, dus dat mocht niet, de 
buren.. 

♦ Of die blokfluit dan zoveel beter was voor je buren. Hé Pieter, je krijgt twee kaartjes. Het is een 
theaterconcert, dus je krijgt twee zitplaatsen die voor je gereserveerd zijn. Wie gaat er mee? 

● M’n moeder, die is echt een Golden Earring fan. 
♦ Je moeder? Nou ja, waarom ook niet! Pieter, jongen, ik wens jou en je moeder vanavond heel 

veel plezier! 
● Bedankt! 

 


