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vanhovel@saintlouis-waremme.be 

wautersc@saintlouis-waremme.be 

 

 

 
A l’attention des ELEVES de :  

 

             Charlotte Wauters (cw)   Laura VANHOVE (vh) 

 

                               

 

 

Ton objectif, c’est de consolider la matière 

et garder un contact avec la langue étrangère.  
 

Dans les pages annexes, tu trouveras …  
 

1. Un exercice de CL (voir chapitre Muziek op z’n Vlaams? pp. 8-11) 

Lis le texte attentivement et réponds aux questions posées. Tu recevras un 

correctif dans plusieurs jours afin de te laisser le temps de réaliser la tâche 

à ton aise.  

 

2. Un exercice de traduction (pour les élèves de Mme Wauters) / Des 

exercices sur le passé composé (pour les élèves de Mme Vanhove). Là aussi, 

le correctif te sera envoyé dans quelques jours.  

 

N’hésite pas à nous 
contacter pour 

toute question ou 
demande   

mailto:vanhovel@saintlouis-waremme.be
mailto:wautersc@saintlouis-waremme.be
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1. Un exercice de CL (voir chapitre Muziek op z’n Vlaams? pp. 8-11) 

 

Lost Frequencies 
 

Onze Belgische dj’s blijven de wereld 1 

veroveren. Na Dimitri Vegas & Like 2 

Mike en Netsky is nu ook Lost 3 

Frequencies een internationaal 4 

success geworden. Deze jonge 5 

Brusselaar van amper 23 jaar is de 6 

meester van de ‘deephouse’.  7 

 

 

Van Eminem tot Vivaldi 8 

 

De jonge Brusselaar heet trouwens 9 

Felix De Laet. Felix verscheen heel 10 

onverwacht in het dj-wereldje. Als jonge 11 

kerel had hij weinig interesse voor 12 

muziek. Zijn vrienden op het internaat 13 

brachten daar verandering in. Enkelen 14 

onder hen waren dj. Felix wilde 15 

nochtans niet zoals hen worden. Hij 16 

wilde vooral producen: de muziek 17 

maken die andere dj’s draaien. In het 18 

begin maakte Felix vooral remixes van 19 

oudere liedjes die hij zelf graag hoorde. 20 

Hij noemde ze ‘lost frequencies’ – oude, 21 

verloren liedjes, zeg maar – die hij op 22 

hedendaagse muziek zette. “Ik laat me 23 

nog steeds door verschillende 24 

muziekgenres inspireren”, zegt Felix. 25 

“Dat gaat van Eminem tot De vier 26 

seizoenen van Vivaldi. Echt waar! 27 

Daarnaast hou ik ook van instrumentale 28 

muziek waar mijn vriendin nadien zang 29 

op zet.  30 

 

Are you with me 31 

 

Het grote succes van Lost Frequencies 32 

begon met Are you with me. In 2014 33 

remixte Felix dit nummer van de 34 

Amerikaanse country zanger Easton 35 

Corbin. Het werd een enorme hit in 36 

Vlaanderen en Wallonië en stond ook 37 

op nummer één in Zwitserland, 38 

Duitsland, Oostenrijk, Zweden en het 39 

Verenigd Koninkrijk. Lost Frequencies 40 

stond met deze single zelfs als eerste 41 

Belg ooit op nummer één in de Britse 42 

hitlijst! Intussen zit Lost Frequencies 43 

aan zijn derde successingle, Beautiful 44 

Life. Daarmee bewijst Felix dat hij geen 45 

‘one hit wonder’ is. Zijn eerste drie 46 

singles stonden op nummer één in de 47 

Belgische hitlijst. Ook dat heeft geen 48 

enkele Belgische artiest hem 49 

voorgedaan. Zelfs Stromae niet! 50 

 

De hulp van mama 51 

 

Dankzij deze successen is de agenda 52 

van Lost Frequencies goed gevuld. 53 

Gelukkig krijgt 54 

Felix hulp van zijn 55 

moeder. Sinds 56 

kort werkt ze 57 

officieel voor haar 58 

zoon. “Ze is 59 

deeltijds bij mij in 60 

dienst”, zegt Felix. 61 

“Ze houdt zich bezig met de 62 
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administratie, daar ken ik niet veel van. 63 

Mama is altijd zelfstandig 64 

binnenhuisarchitecte geweest. Nu 65 

ontvangt ze voor het eerst in haar leven 66 

een vast maandloon en dan nog van 67 

haar eigen zoon! Geweldig, toch!” 68 

 

David Guetta 69 

 

Ook internationale sterren hebben veel 70 

lof voor Lost Frequencies. David Guetta 71 

is daar één van. Volgens de Franse dj 72 

is Lost Frequencies een van zijn 73 

favoriete sounds. “Dit compliment is 74 

een van de hoogtepunten uit mijn 75 

carrière”, zegt Felix. “Ik heb veel 76 

respect voor Guetta. Hij heeft de dance- 77 

en dj-wereld veranderd. Hij heeft 78 

elektronische muziek naar de 79 

Verenigde Staten gebracht, onder 80 

andere door tracks met bekende 81 

Amerikaanse artiesten te maken. Grote 82 

podia met enkel een dj waren echt 83 

nieuw. Hij heeft het genre verder 84 

gecommercialiseerd. Dj’s speelden 85 

vroeger ook al voor veel mensen, maar 86 

niet op commercieel vlak. Ook wie er 87 

niets van kent, gaat nu naar een dj 88 

kijken, omdat hij of zij bekend is”.  89 

 
 

Less is More 90 

 

Eind 2016 lanceerde Lost Frequencies 91 

zijn eerste album Less is More. Op 92 

zaterdag 6 mei 2017 brengt hij dit album 93 

met zestien nieuwe songs voor het 94 

eerst volledig tot leven. De 95 

concertorganisatoren spreken van een 96 

show met innovatieve led- en light-97 

technieken. We zijn benieuwd! Over de 98 

sfeer in dit album en deze show is Felix 99 

alvast heel duidelijk: “Chill, relax, net 100 

zoals mijn karakter”, lacht hij. “Het is 101 

geen wonder dat een van mijn 102 

favoeriete hobby’s zeilen is. Samen met 103 

vriendin of vrienden op een bootje, dat 104 

is echt genieten! Ook in mijn muziek wil 105 

ik het rustig aan doen. Mijn playlists 106 

waren in het begin wel iets te chill, maar 107 

ik ben daarin geëvolueerd. Ik heb veel 108 

bijgeleerd, onder andere van Dimitri 109 

Vegas & Like Mike. Maar niet extreem 110 

hoor. Ik wil me niet te veel aanpassen. 111 

Dan zou ik de fans ontgoochelen.”  112 

 

Deephouse? 113 

 

Deephouse is een subgenre in de 114 

housemuziek. Deephouse heeft een 115 

langzamer tempo dan de meeste 116 

housemuziek. Er zijn dan ook veel jazz- 117 

of soulmuzieksamples in terug te 118 

vinden. In deephouse worden ook veel 119 

kenmerken uit de gospelmuziek 120 

gebruikt, bijvoorbeeld in de zang.  121 

 

Felix De Laet ontgoochelt niet. Hij is 122 

geliefd in binnen- en buitenland. Vooral 123 

ook in Ibiza, waar hij vaak in bekende 124 

clubs zoals Ushuaïa en 125 

megadiscotheek Amnesia speelt. 126 

Geraak je niet in Ibiza? Hou dan zeker 127 

zijn touragenda in de gaten.  128 
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A) Vul deze fiche aan met de informatie uit het artikel.  

 

 

Felix De Laet  

Beautiful Life  

Hoogtepunt uit de carrière  

Eerste drie singles  

De hulp van mama  
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B) Vul dit schema aan de hand van wat je in het artikel vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lost 
Frequencies

Less is More

Beroemde dj's

Deephouse

Stijl en genre

Oorsprong van de naam

Are you with me
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2. Un exercice de traduction (cw) / Exercices sur le passé composé (vh) 

 

ATTENTION : Pour les élèves de Mme Wauters uniquement.  

Cet exercice de traduction, inspiré d’une audition sur ce que la musique signifie pour 

nous, avait été amorcé en classe. Toutefois, nous n’avions pas eu le temps d’en faire 

la correction.  

 

Pour t’aider, n’hésite pas à te servir de ta liste de vocabulaire et d’un dictionnaire en 

ligne tel que :  https://www.mijnwoordenboek.nl/ 

 

1. La musique signifie tout pour moi.  
……………………………………………………………………………………………………. 
2. Je ne peux pas m’imaginer une vie sans musique.  
……………………………………………………………………………………………………. 
3. Quand j’avais huit ans, j’ai reçu ma première basse.  
……………………………………………………………………………………………………. 
4. Je joue du piano depuis que j’ai huit ans.  
……………………………………………………………………………………………………. 
5. Partout où je joue, les gens sont super enthousiastes.  
……………………………………………………………………………………………………. 
6. J’écoute tout le temps la musique.  
……………………………………………………………………………………………………..  
7. Les gens disent que je suis accro à mon lecteur mp3.  
……………………………………………………………………………………………………. 
8. J’ai toujours mes écouteurs sur moi.  
……………………………………………………………………………………………………. 
9. Depuis l’été dernier, je souffre d’acouphènes.  
……………………………………………………………………………………………………. 
10. Je dois faire attention et reposer mes oreilles.  
……………………………………………………………………………………………………. 
11. Je ne vais plus jamais à un concert sans mes boules Quies.  
……………………………………………………………………………………………………. 
12. Je ne suis pas fan de musique.  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

**************************************** 

 

 

 

https://www.mijnwoordenboek.nl/
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ATTENTION : Pour les élèves de Mme Vanhove uniquement.  

Réalise les exercices suivants (uniquement 1, 2 et 3  phrase 10) sur le passé composé 

à l’aide de la théorie et de la liste des TP. Tu peux retrouver ces exercices dans ta partie 

grammaire p.5-6 et les TP p.8-9.  

1) Retrouve le participe passé de ces verbes irréguliers. 

 

1. Eergisteren ben ik 15 jaar (worden) ……………………… . We hebben de trein (nemen) 

……………………… en zijn naar het pretpark (zijn) ……………………… . 

2. Ik ben naar het stadion (gaan) ……………………… . We hebben de wedstrijd (winnen) 

……………………… . Ik was de beste op het veld! 

3. We zijn rond 8 uur naar Hasselt (vertrekken) ……………………… . Daar hebben we in de stad 

(lopen) ……………………… en boodschappen (doen) ……………………… . Ik heb ook een 

nieuwe rok (kopen) ……………………… .  

4. In de snack heeft hij een glas fruitsap (drinken) ……………………… en een broodje met 

americain (eten) ……………………… .  

5. Ik heb een bezoekje aan opa (brengen) ……………………… , maar ik ben niet lang (blijven) 

……………………… . Ik denk dat hij een beetje boos was.  

6. Twee dagen geleden heb ik haar in het zwembad (zien) ……………………… . Ik heb met haar 

(zwemmen) ……………………… .  

7. Met onze Vlaamse vrienden hebben we (zingen) ……………………… en veel Nederlands 

(spreken) ……………………… . We hebben ook naar programma’s van de VRT (kijken) 

……………………… .  

8. Hij heeft geen geluk (hebben) ……………………… . Hij is op de grond (vallen) 

……………………… en heeft zijn arm (breken) ……………………… .  

 

2) Retrouve le participe passé de ces verbes réguliers. 

 

1. Tijdens de vakantie heb ik met de jeugdbeweging in Frankrijk (fietsen) ……………………… . 

We hebben in de bergen (reizen) ……………………… en (wandelen) ……………………… . Ik 

heb veel mensen (ontmoeten) ……………………… en met hen (kennismaken) 

……………………… en altijd Frans (praten) ……………………… . Voilà. Ik heb je alles 

(vertellen) ……………………… .  

2. Wie heeft net (opbellen) ……………………… ? Waarom heb je niet (antwoorden) 

……………………… ? 
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3. Verleden weekend heb ik thuis een feest met mijn vrienden (organiseren) ……………………… 

. Ik heb ze allemaal (uitnodigen) ……………………… . We hebben samen in de garage 

(dansen) ……………………… en (feesten) ……………………… . Ik denk dat we ons goed 

hebben (amuseren) ……………………… .  

4. Ik heb niet veel voor deze iPhone (betalen) ……………………… . Dit is de laatste versie niet 

en de verkopen wilde die absoluut verkopen. Wat een goede zaak! Ik heb al een video 

(versturen) ……………………… , een liedje (downloaden) ……………………… , een sms 

(typen) ……………………… , naar Google (surfen) ……………………… , naar muziek 

(luisteren) ……………………… en (spelen) ……………………… . 

5. Hij heeft het eten (klaarmaken) ……………………… , maar ik heb het nog niet (proeven) 

……………………… . De aardappelen zijn nog te warm want hij heeft die net (koken) 

……………………… .  

 

3) Choisis l’auxiliaire correct. 

1. ………………….. je dat interessante boek al gelezen ? 

2. De vijand ………………….. gevlucht. 

3. Wat ………………….. hij veranderd sinds we hem voor het laatst gezien ………………….. ! 

4. Het ………………….. wat gesneeuwd vannacht. 

5. Mijn broer ………………….. verleden week verhuisd. 

6. De timmerman (charpentier) ………………….. van het dak gevallen. 

7. Mijn grootmoeder ………………….. verleden jaar gestorven. 

8. Dit jaar ………………….. mijn beste vriend voor zijn examens niet geslaagd. 

9. De dokter ………………….. zich vergist. 

10. Ik ………………….. je adres weer vergeten. 

 

 


