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Woordenlijst Thema 7 

aannemen ontvangen, aanvaarden, niet weigeren 

aanslag (de) een poging om gebouwen kapot te maken of mensen te 

doden 

abstract niet concreet, over iets wat abstract is, kan je nadenken  

acteren een rol hebben in een theaterstuk of film, toneelspelen 

acteur/actrice (de) iemand die acteert, een toneelspeler 

afbeelding (de) een plaatje of tekening 

afspelen (zich) plaatsvinden 

amper bijna niet 

artiest (de) de kunstenaar 

atelier (het) een ruimte waar een kunstenaar werkt 

auteur (de) de schrijver of schrijfster van een boek 

band (de) een groep mensen die muziek maken 

beeld (het) een beeldhouwwerk, een voorwerp van steen, hout of metaal 

dat bedoeld is als kunst 

beeldhouw(st)er (de) iemand die beelden maakt 

beeldhouwen een beeld maken 

beeldhouwwerk (het) het beeld, een voorwerp van steen, hout of metaal dat 

bedoeld is als kunst 

behalen krijgen door moeite te doen 

benaming (de) de naam voor iets 

bloeiend als het goed gaat met iets 

cabaret (het) een voorstelling om te lachen, met korte stukken toneel en 

liedjes 

cabaretier (de) iemand die aan cabaret doet 

cartoon (de) een getekende grap 

cartoonist (de) iemand die cartoons maakt 

club (de) een vereniging voor een sport of een hobby 

concertzaal (de) een zaal waar je naar een uitvoering van muziek kan kijken 
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conference (de) een gesproken verhaal dat bedoeld is om het publiek te laten 

lachen 

daadwerkelijk echt 

destijds toen, in die tijd 

deurwaarder (de) iemand die zorgt dat mensen hun schulden aflossen 

dichtbundel (de) een boek met meerdere gedichten 

dichter(es) (de) iemand die gedichten schrijft 

dirigent (de) de leider van een groep mensen die muziek maken 

doek (het) het schilderij 

doodschieten doden met een vuurwapen (een geweer, revolver of pistool) 

dwarsbomen tegenwerken, zorgen dat iemand iets niet kan doen 

ensemble (het) een kleine groep mensen die samen klassieke muziek maken 

expositie (de) de tentoonstelling 

festival (het) een feest met muziek, film of toneel dat meerdere dagen 

duurt en dat ieder jaar gehouden wordt 

figuratief bij figuratieve kunst zijn herkenbare onderwerpen afgebeeld 

filmen met een apparaat beelden opnemen voor de bioscoop of de 

televisie 

filmregisseur (de) iemand die bepaalt hoe een film eruit gaat zien 

filmset (de) de plaats waar een film wordt opgenomen 

fotograaf (de) iemand die foto’s maakt 

fotograferen foto’s maken 

galerie (de) een ruimte waar je kunst kunt bekijken en kunt kopen 

gebaseerd zijn op gefundeerd zijn op 

gedicht (het) een mooie, korte tekst volgens bepaalde regels, waarin 

dingen net anders gezegd worden 

genoeg hebben van iets iets niet meer willen 

getuige (de) iemand die bij een gebeurtenis is geweest en kan vertellen 

wat er gebeurd is 

gevangenis (de) een speciaal gebouw waar mensen vastzitten omdat ze straf 

hebben 

gevreesd waar mensen bang voor zijn 
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hevig erg, sterk, zeer 

historicus (de) iemand die de geschiedenis bestudeert 

ijdel het uiterlijk heel belangrijk vinden en vaak in de spiegel 

kijken. 

in aanmerking komen voor recht hebben op, een kans maken op 

inmiddels intussen 

instrument (het) een voorwerp waarmee je muziek kunt maken 

je vak goed verstaan goed zijn in het werk dat je doet 

klei (de) zware, zwarte natte grond 

kleinkunst (de) cabaret, podiumkunst die in de eerste plaats is bedoeld om 

te amuseren 

koopman (de) man die producten verkoopt 

koor (het) een groep mensen die zingen 

kunst (de) het maken van mooie dingen, en die dingen zelf, zoals 

beelden en schilderijen 

kunstacademie (de) onderwijsinstelling die een opleiding tot kunstenaar verzorgt 

kunstenaar (de) iemand die voor zijn beroep kunst maakt 

kunsthal (de) plaats voor exposities van kunst 

kunstwerk (het) iets wat kunst is, zoals een schilderij of een beeld 

kunstzinnig artistiek, iemand die kunstzinnig is, heeft gevoel voor kunst 

en maakt mooie dingen 

kwalificeren (zich) de volgende ronde halen, een kans maken voor de hoofdprijs 

machtig invloed hebben door baan of functie 

minnaar (de) iemand die van je houdt en met wie je seks hebt, maar die 

niet je vaste partner is 

museum (het) een gebouw waarin voorwerpen getoond worden die 

belangrijk zijn voor de cultuur 

musiceren muziek maken 

musicus (de) muzikant, iemand die voor zijn of haar beroep muziek maakt 

muziekcentrum (het) plaats waar mensen naar muziek kunnen luisteren 

muzikant(e) (de) musicus, iemand die voor zijn of haar beroep muziek maakt 

neergang (de) een periode waarin iets daalt of afneemt 
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noodlottig fataal, door een ongelukkige loop van omstandigheden 

noodzakelijk onmisbaar, dringend nodig 

nummer (het) een lied 

oeuvre (het) het complete werk (van een kunstenaar) 

ondertiteling (de) de vertaalde tekst onder aan het beeld bij films of op 

televisie 

ondertussen in dezelfde tijd 

onvermijdelijk niet te voorkomen, het zal zeker gebeuren 

op alle vlakken op alle terreinen / in alles 

op de kaart zetten laten zien dat je iets heel goed kan om daarmee bekend te 

worden 

optreden spelen, een voorstelling of een uitvoering geven 

optreden (het) de voorstelling 

orkest (het) een groep mensen die met muziekinstrumenten muziek 

maken 

plegen doen (van een misdaad) 

podium (het) het toneel, een verhoging waarop mensen uit de zaal je goed 

kunnen zien 

poëtisch met woorden en teksten waarin dingen mooi worden gezegd 

en volgens bepaalde regels 

recensie (de) een artikel waarin iemand zijn of haar mening geeft over een 

boek, een film, een voorstelling, enz. 

regisseur (de) iemand die bepaalt hoe een film, toneelstuk, radio- of 

televisieprogramma eruit gaat zien 

ritme (het) de maat van muziek 

roddelen over iemand praten zonder dat die persoon dat weet, vooral 

over negatieve dingen 

rode draad (de) een thema dat steeds terugkeert 

roman (de) een boek met een verhaal over mensen 

schedel (de) het harde, bovenste deel van het hoofd van een mens 

schilder(es) (de) iemand die schilderijen maakt 

schilderen een schilderij maken 

schilderij (het) een voorstelling die op een doek of op hout is geschilderd 
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schrijver/schrijfster (de) de auteur, iemand die voor zijn of haar beroep boeken 

schrijft 

sculptuur (de) het beeldhouwwerk, een beeld dat als kunstwerk is gemaakt 

song (de) het liedje 

speelfilm (de) een film waarin mensen rollen spelen 

spelen een voorstelling maken 

stiekem in het geheim, wat eigenlijk niet mag 

stilleven (het) een schilderij van dingen die niet kunnen bewegen (b.v. 

borden,fruit) 

strijd (de) het gevecht 

tafereel (het) een afbeelding of gebeurtenis die interessant is om te zien 

tegenslag (de) de pech, een gebeurtenis of toestand die niet gunstig is 

tekenaar (de) iemand die een voorstelling maakt op papier met potlood, 

pen of krijt 

tekenen een voorstelling maken op papier met potlood, pen of krijt 

tekening (de) een voorstelling op papier die met potlood, pen of krijt is 

gemaakt 

tentoonstelling  (de) de expositie, een hoeveelheid voorwerpen, vooral kunst, die 

op een plaats neergezet zijn zodat het publiek ernaar kan 

kijken 

toon (de) een klank op een bepaalde hoogte 

toneel spelen acteren 

toneelspeler/-speelster (de) de acteur / actrice 

treurig verdrietig, triest 

vastberaden gedecideerd, zonder twijfels  

vermoorden doodmaken 

voorspoed (de) de omstandigheid dat alles goed gaat 

waarschuwing (de) advies dat iets problemen tot gevolg kan hebben; 

weigeren ‘nee’ zeggen, niet willen 

wereldwijd  over de hele wereld 

World Press Photo de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke foto 
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Wraak (de) iemand iets aandoen als reactie op wat hij jou heeft 

aangedaan 

zang (de) de keer dat je zingt 

zanger/zangeres (de) iemand die zingt 

zingen met je stem tonen laten klinken 

 

 


