Verontschuldig je met een lied
Wat
Zing een lied om je te verontschuldigen. Doe dit live of film het en stuur het door.

Werkwijze
1. Zeg diegene aan wie je sorry wil zeggen, dat het je spijt en dat je het weer wil goed maken.
Vraag of het oké is dat je een lied voor hem/haar zingt.
2. Kies een gepast ‘Sorry’- lied of een stukje ervan.
3. Play-back het of zing het karaoke-gewijs. Je kan dit live doen of je kan het filmen en opsturen
naar de persoon tegenover wie jij je wil verontschuldigen.

Enkele Nederlandse liedjes
-

Excuseer meneer - Tramp
Het spijt me - Dana Winner
Het spijt me - Disney Junior: Sheriff Callie
Het spijt me - Shann
Sorry Het Spijt Me - K-Flow
Zoveel spijt - Koos Alberts

Enkele Engelse liedjes
-

Hard to say I'm sorry - Chicago
I’m sorry so sorry - Brenda Lee
I'm Sorry - Apology Song for Children - Neel and Patty Shukla
Saying Sorry Song - By LBB Junior
Sorry - Justin Bieber
Sorry Seems To Be The Hardest Word - Elton John
Sorry, Put The Blame On Me - Akon

Benodigdheden



PC, smartphone, tablet, … met internetverbinding. En eventueel een hoofdtelefoon.
Er bestaan ook verschillende apps:

Sing! Karaoke by Smule
In de Sing! Karaoke app maak je een account en kies je vier muziek genres die bij jou passen.
Van RnB tot pop en van Engelstalig tot rock. Dan worden een reeks nummers speciaal voor
jou geselecteerd. Heb je een nummer gekozen, wordt er aangeraden om met je
hoofdtelefoon mee te zingen. Op de deze manier hoor alleen jij de begeleidende muziek en
leidt ‘ie niet af.
Leuk aan deze app is dat je kunt zien of je de juiste noten raakt. Achteraf – en dat kan soms
een beetje gênant zijn – hoor je jezelf meezingen met de muziek en krijg je jouw score te
zien. Het nummer wordt daarna op je account geplaatst: voor elk gezongen lied krijg je
punten waar je weer nieuwe muziek mee kan 'kopen'. Ook kun je een duet met mensen
zingen. Download Sing! hier voor Android of iOS.
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Yokee
Deze gratis karaoke app ziet er weliswaar niet zo mooi uit als Sing! maar staat bomvol
muzieknummers. Ook hier wordt aangeraden om je hoofdtelefoon te gebruiken, maar
verplicht is het niet. Met deze app kun je de kamer omtoveren tot een karaoketent, want via
Airplay of Chromecast kun je de app casten naar je televisie. Download Yokee hier voor
Android of iOS.

MusixMatch
Zoals de naam al aangeeft, matcht deze app de tekst bij de muziek die al op je telefoon staat.
Verbind de app met Spotify of Apple Music en vervolgens wordt er automatisch gezocht naar
de bijpassende songtekst. Bij MusicxMatch zing je vervolgens wel mee met de echte artiest in
tegenstelling tot bovenstaande apps en dat neemt toch een klein beetje het karaoke-gevoel
weg. Maar teksten oefenen was nog nooit zo makkelijk. Download MusixMatch hier voor
Android of iOS.

Voor alle Spotify-lovers
De desktopversie van Spotify heeft de feature 'lyrics' rechts naast de speeltijd staan. Als je
daar op klikt, krijg je fullscreen de lyrics van je favoriete track te zien.
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