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De band 

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo hebben een aanvaring met hun moeder. Ze 
moeten oefenen voor de blokfluitles, maar weigeren omdat 
ze van de les af willen want ze vinden blokfluiten echt niet 
leuk. Maar omdat de contributie net voor een heel jaar 
betaald is, gaat hun moeder niet overstag. De vader van 
Max en Flo begrijpt het wel. De tweeling moppert immers 
al een hele tijd op die blokfluiten. Omdat ze wel van muziek 
houden, alleen niet van blokfluit, vindt hij dat ze een ander 
instrument moeten gaan bespelen. Maar welk instrument? 

Feiten:
-  Waarom kunnen Max en Flo vaak 

niet badmintonnen?
-  Waarom wil Flo geen piano 

spelen?

Beleving:
-  Moet jij vaak oefenen voor iets? 

Waarvoor? Gaat dat goed?

2. Op advies van hun vader die zijn oude gitaar uit de garage 
opdiept, wisselen Max en Flo de blokfluit om voor de gitaar. 
Ze hebben geluk: het muziekschoolseizoen is nog maar net 
begonnen en ze mogen nog van les wisselen. Samen gaan 
ze op gitaarles bij François, hun nieuwe gitaarleraar. Ze 
hebben er enorm veel plezier in en pikken het snel op. Als 
François tijdens een van de lessen een elektrische basgitaar 
tevoorschijn haalt is Flo verkocht: ze vindt het een ont-
zettend stoer instrument. Ze mag hem lenen van François 
en voortaan speelt zij op de basgitaar en Max op de akoes-
tische. Door al dat gitaarspelen schiet hun tijd en aandacht 
voor de Bravo Charlie-club er een beetje bij in, tot onge-
noegen van de overige clubleden. 

Feiten:
-  Welke instrumenten bespeelt de 

vader van Max en Flo?
-  Wat voor een gitaar kiest Flo 

uiteindelijk? En Max? 

Beleving:
-  Als jij op muziekles mocht, welk 

instrument zou jij kiezen en 
waarom?

3. Max en Flo stellen aan de rest van de club voor om een 
band te starten. Melvin zit op drumles, dus hij wordt de 
drummer, Anna speelt piano en kan toetsenist worden en 
zijzelf spelen uiteraard gitaar. Melvin is meteen razend 
enthousiast maar Anna heeft haar twijfels omdat ze alleen 
klassieke muziek speelt. Met de belofte dat hun vader Anna 
wel kan bijscholen, zorgen Max en Flo ervoor dat ook Anna 
enthousiast wordt. Tjeng speelt helaas geen instrument en 
dreigt buiten de boot te vallen, totdat Melvin op het idee 
komt om Tjeng tot bandmanager te bombarderen. Dat lijkt 
Tjeng wel wat. Zijn eerste taak bestaat uit het regelen van 
audities voor een zangeres en hij gaat ijverig aan de slag. 
Op school hangt hij A4’tjes op waarop de auditie wordt 
aangekondigd en de aanmeldingen stromen binnen. Zal de 
zangeres van de Bravo-Charlie band er tussen zitten? 

Feiten:
-  Waarom denk Anna dat ze niet 

geschikt is als pianist van de 
band?

-  Wat is de eerste taak van Tjeng 
als manager van de band?

Beleving:
-  Zou jij in een band willen spelen? 

Wat lijkt je er wel of niet leuk 
aan? 

4. De audities worden gehouden in de garage van Station 
Zuid. Buiten staat al een rij meisjes te wachten. Ook Belle 
staat erbij. Flo is daar niet blij mee, maar laat niks merken 
en Max is juist heel erg blij dat Belle auditie komt doen. 
Net als op tv gaat de club als jury met de rug naar de 
zangeressen toe zitten. En dan gaan ze van start. Maar het 
valt ontzettend tegen. Sommige meisjes zijn te verlegen 
om te zingen en anderen zingen eenvoudigweg vals. Belle 
is al laatste aan de beurt. Ze ziet er prachtig uit en staat 
zelfverzekerd in het midden van de garage, maar ook zij 
stelt teleur want ze kan geen toon houden. Als Tjeng haar 
probeert te helpen door de melodie voor te zingen, weten 
de andere bandleden niet wat ze horen: Tjeng blijkt een 
prachtige zangstem te hebben. Met zo’n zanger hebben 
ze geen zangeres meer nodig, de Bravo Charlie-band is 
geboren. 

Feiten:
-  Waarom wil Melvin dat ze met 

hun rug naar de zangeressen toe 
gaan zitten?

-  Wat zegt Tjeng over de stem van 
Lotte? 

Beleving:
-  Zou jij ergens auditie voor 

durven doen? Of selectietrai-
ningen voor je sport? Waarom 
wel of niet? 
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De bibliotheek moet blijven! 

Samenvattingen Luistervragen

1. Als Tjeng in de bibliotheek bladmuziek zoekt voor de band 
ontdekt hij dat de bibliotheek van Zummel met sluiten 
wordt bedreigd. ‘Als het aan de gemeente ligt, sluit deze 
bibliotheek komend jaar!’ staat er op de postertjes die 
in de bibliotheek zijn opgehangen. Tjeng neemt een 
postertje mee om aan de rest van de club te laten zien en 
ze schrikken ervan. Waar moet Teuntje dan straks haar 
boeken lenen? En de rest van de kinderen in Zummel? 
Anna besluit haar moeder te bellen, en die bevestigt het 
nieuws. Ook al is ze burgemeester van Zummel, ze kan hier 
niets aan doen. Zummel moet bezuinigen en de bibliotheek 
is hoogst waarschijnlijk de dupe.

Feiten:
-  Waarom is Tjeng in de biblio-

theek?
-  Wat vindt Melvin ervan dat de 

bibliotheek gaat sluiten?

Beleving:
-  Welke boeken lees jij het liefst? 

En leen je ze dan in de biblio-
theek? 

2. Van haar moeder weet Anna dat er in buurstad Braam-
heeze een grotere en mooiere bibliotheek is waar ze straks 
naartoe moeten. De Bravo Charlie-club is verontwaardigd: 
dat is tien kilometer fietsen. Totaal niet handig voor ouders 
met kleine kinderen en bejaarden. Ze besluiten om op het 
gemeentehuis verhaal te gaan halen bij de moeder van 
Anna. Die legt uit wat de dilemma’s zijn. De gemeente 
moet het geld ergens vandaan halen. En als dat niet bij de 
bibliotheek is, dan moeten ze bijvoorbeeld de subsidie van 
de voetbalclub of de sportschool intrekken. En dat vinden 
de kinderen uiteraard ook geen goed idee. De gemeen-
teraad zal binnenkort vergaderen en dan wordt besloten 
of de bibliotheek inderdaad moet sluiten. De kinderen zijn 
teleurgesteld. Kunnen ze echt niets doen?

Feiten:
-  Waarom moet de bibliotheek 

waarschijnlijk sluiten?
-  Welke bezuiniging stelt Melvin 

voor?

Beleving:
-  Stel dat jij zelf moest bezuinigen. 

Waar zou je dan minder geld aan 
uit gaan geven? 

3. De Bravo Charlie-club besluit actie te ondernemen. Op de 
melodie van ‘Mooi liedje’ van Acda & De Munnik schrijven 
ze een protestlied. Dat willen ze gaan opvoeren in het 
gemeentehuis, tijdens de raadsvergadering. Maar de 
moeder van Anna geeft daar geen toestemming voor. Acties 
tijdens een raadsvergadering zijn niet toegestaan en ook 
voor haar eigen dochter kan ze geen uitzondering maken. 
Daarom bedenken ze een list. Ze vragen de medewerkers 
van de bibliotheek en alle sympathisanten van de biblio-
theek om naar de raadsvergadering te komen en zullen dan 
voorafgaand aan die vergadering optreden in de hal van het 
gemeentehuis. Het enige bezwaar is dat de vergadering ’s 
avonds is en dat kinderen er niet welkom zijn. Maar Melvin 
zegt dat hij daar wel een oplossing voor weet. Tjeng is 
nerveus over de plannen. Samen in een garage spelen is 
hartstikke leuk, maar optreden in het gemeentehuis... dat 
is andere koek.

Feiten:
-  Waarom is het volgens Tjeng 

geen goed idee om op te treden 
in de bibliotheek?

-  Waarom ziet Tjeng op tegen het 
optreden?

Beleving:
-  Waar zou jouw gemeente best op 

mogen bezuinigen? En waarop 
zeker niet? Waarom?
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4. Op de dag van de gemeenteraadsvergadering weet de 
club op een slinkse manier het gemeentehuis binnen te 
komen: terwijl Melvin zijn moeder, die receptioniste van 
het gemeentehuis is, afleidt, sluipen de anderen met hun 
instrumenten naar binnen en verschansen zich op de 
damestoiletten. Daar wachten ze totdat het avond is en 
vlak voordat de vergadering begint brengen ze hun pro-
testlied ten gehore. Het gaat goed, de muziek galmt lekker 
in de grote hal en ze krijgen een klinkend applaus van de 
aanwezigen. De burgemeester is verrast maar bedankt 
de kinderen voor het lied. De vergadering gaat beginnen, 
maar omdat ze daar niet bij mogen zijn, horen ze de 
volgende ochtend pas dat hun lied niet heeft geholpen. 
De bibliotheek moet toch gesloten worden. Wel beslist de 
raad iets meer geld ter beschikking te stellen voor het klein 
filiaal in het bejaardentehuis zodat daar ook kinderboeken 
en bladmuziek geleend kunnen worden. De Bravo Char-
lie-bandleden zijn teleurgesteld, maar toch blij dat ze iets 
bereikt hebben. Ze hebben in elk geval iets geprobeerd en 
dat geeft een heel goed gevoel.

Feiten:
-  Hoe weten ze het gemeentehuis 

binnen te komen?
-  Gaat de bibliotheek uiteindelijk 

helemaal verdwijnen?

Beleving:
-  Waar zou jij wel een protestlied 

voor willen maken. Waarom?


