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Martin Garrix

Fans about Martin 
Wat vind jij van Martin Garrix? 

Tommy and Susan 
Lees de tekst bij opdracht 1. Zet een kruisje bij de juiste naam (of namen).

Tommy Susan

woont in Nederland

woont in België

vindt de muziek van Martin Garrix geweldig

heeft een concert van Martin bezocht

wil later ook dj worden

vader vindt muziek niet goed

vindt Don’t look down zijn beste lied 

1 read

 

 

Fans talking about Martin
Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. 
Yesterday we interviewed two of Martin’s fans. 
This is what they said.

Tommy (11): I’m from Holland. I listen to 
Martin every day. I feel fantastic when I listen 
to his songs. My dad doesn’t like Martin’s 
music. He says it makes him feel stressed and 
annoyed. 
When I’m older I want to be a DJ, just like 
Martin. I would also like to go to a show, but 
my dad says I’m too young for that.  

Susan (14): I live in Brussels, that’s in Belgium. 
I‘m a big fan. Martin’s songs are so good! 

I think his best song is Don’t look down. It’s 
perfect! When I feel lonely or bored I always 
listen to it. After that I feel OK again. Last 
summer I went to Martin’s show in Brussels. 
There were so many people at the show. I was 
really surprised about that.

2 read
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Martin Garrix

I feel …
a  Lees de tekst nog een keer. Zoek woorden die iets te maken hebben met hoe je je voelt. 

Onderstreep ze in de tekst. Schrijf ze daarna op. 

b Schrijf de Nederlandse betekenis achter de woorden bij opdracht a.

How do you feel? 
a  Hoe voel jij je in deze situaties? Vul de zinnen aan. Kies uit: surprised – fantastic –  bored – OK – 

stressed – lonely – annoyed. Je mag de woorden meer dan één keer gebruiken.  
Er zijn geen foute antwoorden. Het gaat erom hoe jij je voelt.

1  When I listen to music, I feel

2  When I run, I feel  

3  When I have a test, I feel  

4  When I sing, I feel

5  When I do a presentation in front of the class, I feel

6  When I’m at school, I feel

7  When I win 100 euros, I feel  

3

4

words

words speak

b  Voer een gesprekje met je klasgenoot. Een van jullie vraagt hoe het gaat. De ander antwoordt. 
Gebruik de plaatjes om een gevoel te kiezen. Klaar? Wissel van rol. 
 
* How do you feel? 
- I feel ... / I am ...
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This is Martin Garrix! 
a Vul de juiste woorden in: Kies uit: am – are – is.

1 I             Martin Garrix and I live in Amsterdam.

2 You            my best friend.

3 David Guetta            my friend. He            a DJ too.

4 Paula             my sister. She            OK.

5 Mr and Mrs Garritsen             my mum and dad.

b  Schrijf zin 1 en 2 van opdracht a nog een keer op, maar gebruik de 
verkorte vorm. Kijk naar de flash info.

Word puzzle 
Vul de Engelse woorden in. Wat is het geheime woord in de grijze 
vakjes?

1  Die heeft een nagel en zit aan je 
hand.

2  Dit heb je als iemand op je 
hoofd slaat.

3  Zo voel je je soms als je alleen 
bent.

4 Dit orgaan klopt!
5  Zo voel je je als iemand je 

plaagt.
6  Zo voel je je soms als je een 

toets hebt.
7  Die zit aan je arm, vlakbij je 

hand.
8  Zo voel je je als je zomaar een 

cadeautje krijgt. 
9  Het Engelse woord voor 

borstkas.

I think Martin Garrix is               !

5

6

grammar

words

Flash info

Als je praat, gebruik je 
in het Engels vaak de 
verkorte vorm van het 
werkwoord to be.

I am  I’m
you are   you’re
he is  he’s 
she is  she’s
we are  we’re
you are you’re
they are  they’re
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A talk with Martin
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1 Heeft Martin broers en zussen? 

2 Wanneer begon Martin met muziek maken?

3 Waar was zijn eerste optreden als dj?

4 Welk dier zou Martin willen zijn? Waarom?

5 Hoe voelde Martin zich toen zijn nummer Animals op nummer 1 kwam?

I love … 
Ben jij net zo’n fan van Martin Garrix als Tommy of Susan? Of ben je fan van iemand anders?
Zeg wie jij zelf bent – en schrijf daarna over jouw favoriete artiest/acteur. Doe het net als Tommy 
en Susan in de tekst van opdracht 1.

Please, tell us something about yourself.
I’m Martin Garrix and I’m from Holland. Paula is my sister. She’s 
a very good singer. I live with my family in Amsterdam, but lately 
I’m mostly abroad.

When did you start to make music?
I learned to play the guitar at the age of 4. When I was 10 I started as a DJ. That was at a 
wedding of my parents’ friends. My first real hit was Animals.

What music do you like?
I like all kinds of music, but at home I listen to Coldplay and Kendrick Lamar.

What is your favourite animal?
I like all animals. If I could be an animal I would be a bird. I would love to fly and see the 
world from above.

What is your favourite moment in your career? 
I’ve had a lot of moments, but my best moment was definitely the UK number 1 entry for 
Animals. I was at home with my family and some friends. I was so surprised and excited!

 

 

 

 

 

speak

write
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Words and phrases

Words to know

heart hart
skin huid
bones botten
finger vinger
chest borst(kas)
wrist pols
headache hoofdpijn
stomach ache buikpijn
hurt pijn doen

broken gebroken
ill ziek
OK goed, in orde
fantastic fantastisch
stressed gestrest
lonely eenzaam
bored verveeld
surprised verrast
annoyed geïrriteerd

Phrases

How are you? Hoe gaat het met je? 
I’m not well. Ik voel me niet lekker.
What’s wrong? Wat is er aan de hand?
My finger is bleeding. Mijn vinger bloedt.
My hands are shaking. Mijn handen trillen. 
My chest hurts. Mijn borstkas doet pijn. 
I have a headache. Ik heb hoofdpijn.
How do you feel? Hoe voel je je?
I feel fantastic. Ik voel me fantastisch.
I’m bored. Ik verveel me.

I, you, he ...

I ik
you jij, u
he hij
she zij
it het
we wij
you jullie
they zij

To be  
verkorte 

  vorm

I am ik ben I’m
you are jij bent / u bent you’re
he is hij is he’s
she is zij is she’s
it is het is it’s
we are wij zijn we’re
you are jullie zijn you’re
they are zij zijn they’re

Als iets niet zo is, zeg je:

I am not ill. Ik ben niet ziek.
you are not ill. jij bent niet ziek.
they are not ill. zij zijn niet ziek.


