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I Like To Move It !
(2x)
I like to move it move it
I like to move it move it
I like to move it move it
You like to (move it!)
All girls all over the world
Original King Julian pon ya case man!
I love how all the girls move their body
And when ya move ya body
Wanna move it nice and sweet and sexy all right!
Woman ya cute and you don’t need no make-up
And with you’re body you a mek man mud up
Ya cute and you don’t need no make-up
And with you’re body you a mek man mud up
Physically fit - physically fit
Physically - physically - physically - Woman!
Physically fit - physically fit
Physically - physically - physically
Woman, Ya nice, sweet, fantastic
Big ship on the ocean that a big Titanic
Ya nice, sweet, fine quality
Big ship on the ocean that a big Titanic
Ya nice, sweet, fantastic
Big ship on the ocean that a big Titanic
Woman, Ya nice, sweet, fine quality
Big ship on the ocean that a big Titanic (Woman!)
(2x)
I like to move it move it
I like to move it move it
I like to move it move it
You like to (move it!)

“I like to move it” was een hit uit 1993 van de groep Reel to Real. Het is altijd een populair lied gebleven.
In 2005 is het gebruikt in de animatiefilm Madagascar, deze keer gezongen door Ali G (Sacha Baron Cohen)
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Motieven
“I like to move it ” is gebaseerd op twee motieven, een korte en een wat langere.

motief 1

motief 2

• Wat is een motief ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

• Uit hoeveel verschillende tonen bestaat motief 1 ?

…………………………………………………………..

• Uit hoeveel verschillende tonen bestaat motief 2 ?

…………………………………………………………..

Motief 1 komt voor in de zangmelodie van het refrein:

• Hoe vaak zie je hier het motief helemaal ?

…………………………

• In maat 4 is er iets aan het motief veranderd. Wat is er anders?

.................................................................................................................................................................
• In de vorige vraag staat:
“In maat 4 is er iets aan het motief veranderd.”
Wat is een maat ? (zie leerboek blz. 21-23)

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Kom maar op, maat…..!
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• Wat is een refrein ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
• Wat is een melodie ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Motief 2 komt voor in de begeleiding.
Het wordt gespeeld door een synthesizer en wordt bijna het hele lied herhaald.

• Hoe vaak zie je hier motief 2 ?

………………………….

• Wat is een synthesizer?
Een elektronisch toetsinstrument, waarbij de klanken
(geluiden) door elektronica worden gemaakt.
Synthesizer-klanken zijn soms imitaties van echte
instrumenten (piano’s, gitaren, trompetten etc), maar met
een synthesizer kun je ook nieuwe geluiden maken die
alleen elektronisch kunnen worden opgewekt; gekke
geluidjes, bliepjes, enz.
• En een keyboard?
Een keyboard is ook een soort synthesizer.
Alleen kun je op een keyboard niet je eigen geluiden
inprogrammeren, dat kan op een synthesizer wel.
Op een keyboard zitten ook allerlei automatische
begeleidingen en hij heeft ingebouwde
speakers; dat heeft een
synthesizer niet.
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partij 1
A

partij 2

D

D E F G A

tussenmotief

D

• PARTIJ ?

• Zet de letters bij de noten.
Je kunt ze vinden op blz. 82 van je leerboek.

Met een “partij” bedoelen we alle noten
die een instrument in een muziekstuk

• Oefen beide partijen en het tussenmotief.
Gebruik daarvoor het geluidsvoorbeeld en de oefenbegeleiding.
Je kunt ze vinden op de KSH MUZIEK-website.

speelt.
Zo heb je de pianopartij, de baspartij, de
zangpartij etc.

Bekijk ook de oefentips !
• Voer het speelstuk uit volgens dit schema:
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T

= 1x tussenmotief
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