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Martin Garrix feat. Bonn

Words and phrases

Words to know
sleepover slaapfeest
in the morning ’s ochtends
in the evening  ’s avonds
dancing dansen
having a pillow fight een kussengevecht
   houden
watching movies films kijken
eating snacks snacks eten
playing computer computerspelletjes
  games   spelen
painting nails nagels lakken
hanging out rondhangen
sleeping slapen
cake taart

ice cream ijs
crisps chips
soft drinks frisdrank
sleeping bag slaapzak
pyjamas pyjama
pillow kussen
toothbrush tandenborstel
finally eindelijk
arrive aankomen 
almost bijna 
it took hours het duurde uren 
take off uitdoen 
awake wakker

Phrases
What are they doing? Wat zijn ze aan het doen?
They’re dancing. Ze zijn aan het dansen.
Are you coming to my sleepover? Kom je op mijn slaapfeest?
It’s on Friday. Het is op vrijdag.
It’s from half past six in the evening  Het is van half zeven ’s avonds
  until ten o’clock in the morning.   tot tien uur ’s ochtends.
We’ll have pizza and ice cream. We zullen pizza en ijs hebben.
Bring a sleeping bag and a pillow. Neem een slaapzak en kussen mee.

Vragen stellen
Who? Wie?
Where? Waar?
When? Wanneer?
What? Wat?

Time
It’s seven o’clock in the evening. Het is zeven uur ’s avonds.
It’s a quarter past seven. Het is kwart over zeven.
It’s half past seven.  Het is half acht.
It’s a quarter to eight.  Het is kwart voor acht.

It’s ten past ten.  Het is tien over tien.
It’s five minutes to four. Het is vijf voor vier.
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BTS

Words and phrases

Words to know
popular  populair
pop band popgroep
music muziek
talent talent
the best de beste
positive positief
lyrics songtekst
because omdat
singer zanger
rapper rapper
Dutch Nederlands
beautiful mooi
awesome geweldig

fantastic fantastisch
goal doelpunt
player speler
voice stem
fair play sportiviteit
football voetbal
live show concert
year jaar
prize prijs
athlete atleet 
brilliant briljant
top scorer topscoorder

Phrases
They are very good at dancing. Ze zijn heel goed in dansen
He is great at singing. Hij is supergoed in zingen.
He plays the guitar really well. Hij speelt heel goed gitaar. 
I think their songs are great. Ik vind hun liedjes geweldig.
They are one of the best K-pop bands. Ze zijn een van de beste K-popbands.
She can run really fast. Ze kan heel hard rennen.
She has won two gold medals. Ze heeft twee gouden medailles gewonnen.
He is a fantastic football player. Hij is een geweldige voetballer.
Her songs are beautiful. Haar liedjes zijn mooi.

He, she, it, we, they
he hij He is good at dancing.
she zij She is a big fan.
it het It is a happy song.
we wij We are the ARMY.
they zij They are great guys.
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Rag‘n’Bone Man

Words and phrases

Words to know

Phrases

Iemand beschrijven
He has got long hair. Hij heeft lang haar.
She has got short hair. Zij heeft kort haar.
He has got blue eyes. Hij heeft blauwe ogen.

It is a woman. Het is een vrouw.
She is blonde. Zij is blond.
He is short. Hij is klein.
She is very tall. Zij is heel lang.

Vragen stellen over een ander én  
antwoord geven
Is it a man? Yes, it is.
Is it a woman? No, it isn’t.

Has she got brown hair? Yes, she has.
Has he got a beard? No, he hasn’t.

Is he old?  No, he isn’t.
Is she tall?  Yes she is.

man man
woman vrouw
hair haar
straight  steil
curly krullend
blonde blond
ponytail paardenstaart
beard  baard
moustache snor
shaved head geschoren hoofd, stekeltjes 
eyes ogen
tall lang
short  kort (van haar), 
   klein (bij lengte)

slim slank
heavy  zwaar
glasses bril
old oud
young jong
tattoo tatoeage
pale skin lichte huid
light brown skin lichtbruine huid
cab taxi
look eruitzien
smile lach
normally normaal
different anders
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