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Karaoke
Volgens Muziekweb (2018) is karaoke een vanuit Oost-Azië overgewaaide vorm van interactief vermaak. Karaoke is een Japans 
woord en betekent ‘leeg (kara) orkest (oke)’. Door de zang uit de oorspronkelijke opnamen van (voornamelijk) pophits te 
mixen, beginnen Japanners omstreeks 1980 met het maken van provisorische orkestbanden waarover mensen zelf kunnen 
zingen. 

In Nederland maakte het publiek voor het eerst kennis met dit verschijnsel toen presentator Hennie Huisman er halverwege 
de jaren tachtig een tv-format omheen verzon: de Soundmixshow. Artiesten als Marco Borsato, Gerard Joling, Glennis Grace, 
Edsilia Rombley en Helmut Lotti werden dankzij deze show bekend. U vindt een karaoke-versie van een liedje door in het 
artiestveld ‘karaoke’ in te vullen en in het songtitelveld het gewenste liedje.
https://www.muziekweb.nl/Link/T00000000200/karaoke

Meer lezen: http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Soundmixshow

Muziekweb
Bovenaan de pagina van Muziekweb is een zoekveld. Daar kun je volgens Stichting Centrale Discotheek (1995 - 2020) zoeken 
op vrijwel alles wat met een cd of dvd te maken heeft: artiest, band, songtitel, componist, werk, uitvoerende en albumtitel.
Wanneer je lid bent van een bibliotheek, dan kunt je materialen lenen uit de collectie van Muziekweb. Er kan een albumadvies 
en artiestenadvies worden samengesteld via de website. Let op: Muziekweb maakt intensief gebruik van cookies voor de 
correcte werking van de website. Door middel van cookies kan bijvoorbeeld de verlanglijst worden bijgehouden. Er is een 
foutmelding wanneer in de webbrowser de cookies niet zijn aangezet.
https://www.muziekweb.nl/Muziekweb/Informatie/VeelgesteldeVragen

Meer lezen over veiliger/kindvriendelijker zoeken op YouTube:
https://www.famme.nl/youtube-aanpassingen-veiligheid-kinderen/
https://support.google.com/youtube/answer/174084?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
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