
 

             
          Lyrics en chords 

 ZING ‘ES       tekst en muziek:  leo aussems 2011, voor Kunstfactor. 

 

F                                             Bb/F                              F 

Zing ‘es!  Zing ‘es!  Zingen met z’n allen. 

Bb                   F/A                   Gm              C 

Iedereen mag ‘t.  Iedereen kan ‘t. 

F                                             Bb               G/B 

Zing ‘es!  Zing ‘es!  Overal moet het. 

F/C                   Dm               C7                         F 

Iedereen doet ‘t:  zing met ons mee! 

 

 

F 

Wat ik wil is de zang zonder dwang in de gang en op het dak met gemak in de straat niet kwaad. 

Bb 

Alleen of in een band, anoniem of bekend, met talent of een accent. Come on! 

F 

Zingen is m’n ding. Ik ben een fanatiekeling. En als ik op de beat RAP, groove RAP, move RAP,  

Bb                                                                                      A7 

Voel ik de glow  en ik get in the flow. Zingen is cool, wat ik bedoel YO! 

 



(de  leerkracht, beetje uit z’n humeur…, tegen de leerling) 

Dm                                                                                                                                   / Gm                                     /A7 

“Regent ‘t? Zat ’t tegen? Je bent te laat! ’t Is kwart voor negen!” 

Dm                                                                                                                                                        /Gm                             /A7          C7/ 

(de  leerling houdt, ondanks alles, de moed erin) 

Zachtjes dan: ’t gaat beginnen…  het gaat vanzelf :  het gaat daar zingen…! 

 

Zing ‘es!  Zing ‘es!  Zingen met z’n allen. 

Iedereen mag ‘t. Iedereen kan ‘t. 

Zing ‘es!  Zing ‘es!  Overal moet het. 

Iedereen doet ‘t:  zing met ons mee! 

 

In de klas op het plein in de trein het refrein. Op je bike, in de bus in augustus! 

Als een merel als een kerel met een feel in the groove:  get  your talent on the move! 

Zingen is m’n ding. Ik ben een fanatiekeling. N als ik op de beat RAP, groove RAP, move RAP,  

Voel ik de glow  en ik get in the flow. Zingen is cool, wat ik bedoel YO! 

 

de  leerkracht, beetje uit z’n humeur…, tegen de leerling) 

“Doe ‘es leuk: ga eens spelen! Je lijkt je stierlijk te vervelen!” 

(de  leerling houdt, ondanks alles, de moed erin) 

Zachtjes dan: ’t gaat beginnen…  het gaat vanzelf :  het gaat daar zingen…! 

  

En het maakt me blij!! 

Zing ‘es!  (echo: Zing ‘es! ) Zing ‘es!  (echo: Zing ‘es! ) Zingen met z’n allen. 

Iedereen mag ‘t. Iedereen kan ‘t. 

Zing ‘es!  (echo: Zing ‘es! ) Zing ‘es!  (echo: Zing ‘es! ) Overal moet het. 

Iedereen doet ‘t:  zing met ons mee! 

 
 



Tips:  
 
Studeer het lied eerst in zonder de echo’s. Verdeel daarna de groep in tweeën. Het lied kan natuurlijk ook gezongen worden 
zonder tweede stem. De echo’s blijven wel een uitdaging. 
De rap is vooral voor groep 7-8, maar 5-6 zal er ook graag aan werken…. 
Het ‘toneelstukje’ kan goed door groep 5-6 worden gedaan 
Het refrein kan door alle kinderen gezongen worden 
Precies waar de echo’s zitten, kunnen de kinderen klappen op de 2

e
 en 4

e
 tel. De eerste klap komt dan dus op de eerste 

echo. 

 

 

 

ZING ‘ES! 

Uitvoerende artiesten: 
Daileni 'D-Luzion' Alcántara Asencio (rap) 
Leo Aussems (toetsen, programming, productie) 
Allard Buwalda (tenorsax) 
Herman van Doorn (vocals) 
Jel Jongen (trombone) 
Suzanne Plugge  (vocals) 
Serge Plume (trompet) 
Tjeerd van Zanen (gitaren, productie) 


