PAUL McCARTNEY
CARPOOL KARAOKE

1. Welke bewering is juist?
A
: James weet de weg in Liverpool.
B
: James weet de weg niet goed in Liverpool.
C
: Paul vindt het eigenlijk niet leuk om mensen rond te leiden.

2. Paul zingt het eerste liedje dat hij ooit schreef. Vul de tekst aan.
I woke up early / late this morning
My head was in a world / whirl
And only then I realized
I lost my little / sweet girl
Her clothes were so / not expensive

3. Wat zegt Paul over deze kerk?
Welk antwoord is onjuist?
A
wd in deze kerk.
B
: Paul was vroeger misdienaar in deze
kerk
C
: Paul zong vroeger in het kerkkoor.

4. Wat zegt Paul over zijn vorige bezoek aan
Penny Lane?
________________________________________________
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5. Wat zegt Paul over zijn moeder?
A
: Ze was er altijd van overtuigd dat
Paul beroemd zou worden.
B
: Zijn moeder stelde hem in een
droom gerust.
C
: Het positieve in zijn liedjes komt
door zijn moeder.

6. W
_____________________________________

7. Welke bewering is juist?
A : Paul is nooit meer in het huis geweest.
B : Paul woonde in het huis na zijn twintigste.
C

8.
Loves
__________________________________________

9.
___________________

10. Hoe ging Paul om met de fans bij het huis?
A
: Hij liet ze binnen en gaf ze een kopje
thee.
B
: Hij vermomde zich om ze aan het
lachen te maken.
C
: Hij vond het soms best lastig, omdat hij
thuis rust wilde hebben.

11. Welke bewering is juist?
A
: The Beatles kleedden zich zo om bij de meisjes in de smaak te vallen.
B
:
C
: Het imago van The Beatles was vernieuwend.
12. Wat zegt Paul over zijn verblijf in de gevangenis?
A
: Na 9 dagen kwamen ze erachter dat hij een beroemdheid was.
B
: Op drugsgebruik staat in Japan een werkstraf van 9 jaar.
C
: Ze lieten Paul vrij, omdat hij een beroemdheid was.

13. Waarom kiezen ze juist déze pub uit?
_____________________________________________

