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Bij deze lesstof heb je een hoofdtelefoon nodig. Let op: Je dient altijd over een hoofdtelefoon te beschikken. 
 
Hakuna Matata 
 

Hakuna Matata zijn woorden uit het Afrikaans. De betekenis is: leven zonder 
zorgen. 
Het is een liedje dat wordt gezongen door Timon en Pumbaa en komt uit  
‘The Lion King’.  
Van het verhaal ‘The Lion King’ is zowel een film als een musical gemaakt.  
De muziek werd geschreven door Elton John en de tekst door Tim Rice. 
 
Klik hier om het lied te beluisteren. 
 
Het lied begint met een stukje muziek van zes tonen. De tekst die daar bij hoort is 
Ha-ku-na Ma-ta-ta. Tijdens het lied komt dit zelfde stukje muziek vaker voor.  

 
Je zou dus kunnen zeggen dat dit stukje muziek een belangrijke bouwsteen is voor dit lied.  
Zo’n klein stukje muziek van een paar tonen noemen we een motief. 
Een motief is de eerste stap om te komen tot een liedje.  
Eén van de vervolgstappen is het herhalen van een motief.  
Dat kan op dezelfde toonhoogte maar ook op een andere toonhoogte: hoger of lager dus. 
 
Een motief is niet iets dat alleen in de muziek voorkomt.  
Kijk maar eens naar je kleding. Je zult al snel zien dat ook 
daar iets in voorkomt dat wordt herhaald. 
Een ander mooi voorbeeld zie je op de foto hiernaast uit 
de musical ‘The Lion King’. Nu zijn de mensen zelf het 
onderwerp van een motief. Zie je de herhaling? 
 
Iets geheel anders. Wat dacht je van de muren van een 
gebouw of van het plafond in de aula. Overal zit wel een 
motief in. Uiteindelijk leidt de herhaling van een motief tot 
iets dat groter is: een heel lied, een shirt, een decor, een 
gebouw, een kunstwerk. En laten we daarbij vooral hetgeen in de natuur voorkomt niet vergeten. 
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