
Het spel spelen
Zijn jullie klaar voor The Music Battle van MNM?

1. Start de app op je tablet. 

2. Selecteer het aantal spelers en kies icoontjes.

3. Alle spelers nemen hun vip-bandje en doen het aan. 

4. Elke speler krijgt drie verschillende gekleurde 
antwoordkaarten.  

5. Start het spel. 

6. De app “MNM, The Music Battle” bepaalt welke 
speler mag beginnen. 

7. Deze speler bepaalt het thema door een  
themaplaat te kiezen. 

Het spel voorbereiden
Een goede voorbereiding is belangrijk maar heel eenvoudig!

Tablet en app

Je hebt een tablet nodig waarop je de app “MNM, The 
Music Battle” downloadt. Die app kan je vinden op drie 
verschillende manieren :

 • Surf naar http://www.musicbattle.be met je tablet.

 • Scan de onderstaande QR-code met je tablet en kies 
voor App Store of Google Play. Download nu de app.

 • Open App Store of Google Play en zoek de app “MNM, 
The Music Battle”. Download nu de app.

8. Houd de themaplaat voor de camera van de tablet 
om je keuze te registeren. 

9. Het spel gaat nu van start. 

10. Per juist antwoord op de muziekvragen verdien je  
50 platen. Een goed uitgevoerde doe-opdracht 
geeft  je 75 platen.

11. Wie als eerste 300, 600 en 900 platen verzamelt 
mag een nieuw thema kiezen.

12. De beste radio-dj die als eerste 1000 platen verza-
melt wint het spel!

Luister naar MNM of ga naar mnm.be. Misschien krijg je daar wel een aantal antwoorden op de muziekvragen. 
Zo kan je nog sneller antwoorden en word je beter in de doe-opdrachten.

Veel plezier !

Hoe speel je met je vrienden?

De inhoud van de speldoos
 • 4 themaplaten

 • 6 exclusieve, genummerde vip-bandjes  
met icoontjes

 • 18 antwoordkaarten in 3 verschillende kleuren

 • 1 zoekkaart met vergrootglas

 • handleiding 

Het doel van het spel
Wie is de grootste muziekfan? Wie is de beste radio-dj? 
Wie is creatief met songtitels en artiesten? Wie verslaat 
de andere muziekfans? Ooit al ‘s een letterlijke vertaling 
van een song gemaakt? Of een hit uitgebeeld zonder 
woorden? Of misschien weet jij alles over superhits?

Verzamel zo veel mogelijk platen. Dat kan je door 
juiste antwoorden te geven op de muziekvragen 
en door de doe-opdrachten creatief op te lossen. 
Als je als eerste 1000 platen verzamelt, win je het spel.  
Dan ben jij een top-dj!

Internet en fragmenten

Tijdens het spel zal je beeld- en geluidsfragmenten te 
zien en te horen krijgen. Om alle fragmenten te gebrui-
ken, heb je een internetverbinding nodig.

Als je geen internetverbinding hebt, dan kan je het spel 
spelen maar dan is het aanbod van beeld- en geluids-
fragmenten beperkt.



De vragen en de opdrachten
De eerste speler die 1000 platen verzamelt, wint het spel. 
Dit is de top-dj! Je kan platen verdienen door muziekvra-
gen juist te beantwoorden en door de doe-opdrachten 
goed uit te voeren. Ben je benieuwd naar de tussenstand? 
Druk dan tijdens het spel op het icoontje van de vinyl-
plaat om de tussenstand te bekijken.

Muziekvragen

Een spelronde wordt door alle spelers samen gespeeld.
Er zijn vijf soorten vragen: 

 • MUSIC! 
Antwoord op de algemene muziekvragen.

 • CLIP! 
Kijk aandachtig naar de muziekvideo en beantwoord 
de vraag.

 • FIND THAT SONG! 
Selecteer de juiste titel uit de hitmix.

 • FILL IN THE BEEP! 
Zoek het woord dat weggebeept is in de  
songteksten.

 • PICK THE DJ! 
Deze doorgeefvragen mogen door één speler door-
gegeven worden aan een andere speler die  
misschien het antwoord niet weet. 

De app “MNM, The Music Battle” bepaalt telkens welke 
speler mag antwoorden. Alle muziekvragen zijn meer-
keuzevragen met telkens verschillende antwoorden.De 
verschillende antwoorden hebben een bepaalde kleur. 
Je legt de kaart met de kleur van je antwoord op de ta-
blet. Let er altijd op dat je de kaart met de ster naar be-
neden op de tablet legt. 

Als je antwoord goed ingelezen is, hoor je een geluidssig-
naal. Als alle spelers hun antwoord ingelezen hebben, 
verschijnt het juiste antwoord. Voor elk goed antwoord 
verdien je 50 platen.

De spelelementen

Themaplaten

De themaplaten bepalen het thema van het muziekspel. 
Er zijn vier swingende thema’s: MNM1000, Sing Your 
Song, Back to the Nineties en Nillies en Big Hits. 
Wil je tijdens het spel veranderen van thema? Dat kan!  
De eerste die respectievelijk 300, 600 en 900 platen  
verzamelt heeft mag een ander thema kiezen.

Vip-bandjes

De vip-bandjes hebben elk een icoontje: een platenspeler, 
een microfoon, een gitaar, een koptelefoon, een box en 
een megafoon. Op de app “MNM, The Music Battle” zie 
je telkens een icoontje. Zo weet je welke speler aan de 
beurt is.

Antwoordkaarten

Deze kaarten gebruik je om de vragen te beantwoorden.  
Elke kleur staat voor een bepaald antwoord. Let op voor 
de concurrentie! Houd de kaarten bedekt voor de andere 
spelers, zodat zij niet kunnen zien welk antwoord jij 
kiest!

Zoekkaart

Leg de kaart op de tablet en plaats 2 vingers op de bol-
letjes. Je kaart wordt nu een vergrootglas en het zoeken 
kan beginnen! 

Doe-opdrachten

Tijdens een doe-ronde komen de spelers in willekeurige  
volgorde aan bod. De app “MNM, The Music Battle” 
bepaalt welke speler aan de beurt is. De app bepaalt 
ook hoeveel seconden je krijgt om de opdrachten uit te  
voeren. Er zijn vier soorten doe-opdrachten:

 • FIND THAT ARTIST! 
Je zoekt naar een bekende artiest in een massa. 
De zoekkaart werkt als een vergrootglas op de 
afbeelding.

 • CRYPTO! 
Je ontcijfert een cryptogram van een song of een 
groep of een artiest.

 • ACT OUT A SONG! 
Eén speler beeldt een artiest of song uit, een andere 
speler raadt. Denk eraan dat de tijd beperkt is!

 • MMMMMM! 
Eén speler neuriet een song, een andere speler 
raadt. Je tijd is beperkt!

 • UNSCRAMBLE! 
Je krijgt een aantal seconden de tijd om het  
anagram te ontcijferen en de naam van de band of 
de songtitel te vinden.

 • HIT TRANSLATOR! 
Bekijk de Nederlandse vrije vertaling van een ander-
stalige hit. Weet jij de oorspronkelijke titel nog?

Met een goed uitgevoerde doe-opdracht verdien je 75 
platen.


