
Mariah Carey – De fantastische stem (titeldia) 

Over Mariah (D2) 

Mariah Carey is een van de meest succesvolle en invloedrijke zangeressen uit de moderne 

muziekindustrie. Met haar ongeëvenaarde vijf-octaaf stembereik, melismatische zangstijl en 

emotionele uitstraling heeft ze een indrukwekkende carrière opgebouwd en een legioen van 

trouwe fans achtergelaten. 

(D3) Mariah is geboren op 27 maart 1969, ze is de jongste van 3 kinderen, haar moeder heet 

Patricia née Hickey, ze heeft een Ierse afkomsten is een ex-opera zanger, en haar vader Alfred 

Roy Carey, van Afro Amerikaanse afkomst. 

(D4) Carey begon haar carrière als achtergrondzangeres en songwriter in de jaren 80, maar 

brak door in 1990 met haar debuutalbum "Mariah Carey". Het album bevatte de hit "Vision of 

Love", over dit nummer vertel ik later meer. 

(D5) Naast haar succes in de muziekindustrie, heeft Carey ook een indrukwekkende lijst met 

prestaties en onderscheidingen opgebouwd. Ze heeft wereldwijd meer dan 200 miljoen platen 

verkocht, waardoor ze een van de best verkopende artiesten aller tijden is.Ze heeft ook 

meerdere prijzen gewonnen, 1. ze staan hier opgelijst op de powerpoint. 2. waaronder 5 

Grammy Awards, 21 Billboard Music Awards en 1 American Music Award. 

Carey is ook bekend om haar filantropische werk en heeft veel geld ingezameld voor goede 

doelen, waaronder het St. Jude Children's Research Hospital en het Fresh Air Fund. 

Groot stembereik 

(D6) Haar enorme stembereik heeft Carey onder andere te danken aan haar fluitregister. Dit 

register is het hoogste stemregister van de menselijke stem. Ze kan een lage F2 bereiken en 

een ongelooflijke G7 raken, dit zijn ruim 5 octaven. Leuk weetje: in 2016 heeft ze haar 

stembanden laten verzekeren voor zo’n 35 miljoen dollar. (D7) Hier zie je een foto van haar 

stembereik in vergelijking met andere topstemmen. Je kan zien dat ze veel hoger kan zingen 

dan de anderen. (D8) En nu laat ik een filmpje zien over haar stem. (filmpje over stembereik 

tonen) 

(D9) Liedjes 

(D9) Nu is het tijd dat ik enkele liedjes van Mariah ga laten horen. 

(D10) Het eerste liedje, en waarschijnlijk ook haar bekendste, is, ra ra ra … (VA) "All I Want 

for Christmas Is You". Het nummer werd gepubliceerd als een single in 1994 in het album 

“merry christmas” Wist je dat ze jaarlijks rond de kerstperiode nog altijd ongeveer (VA) 455 

duizend euro verdient aan dit lied, en dat ze in totaal er al meer dan 55 miljoen euro heeft 

aan verdiend? En nog straffer: het blijkt dat ze dit lied heeft geschreven in een kwartier. (VA) 

Het lied gaat over de wens van de zangeres om samen te zijn met haar geliefde tijdens de 

kerst. 



(D11) Het nummer behaalde verschillende prijzen en erkenningen.  1. Het zijn er nu te veel 

om op te sommen, maar ze staan hier opgelijst in de powerpoint. Ik zal even de tijd geven om 

het te lezen 2. waaronder een plek in de Grammy Hall of Fame en een plek op de lijst van de 

"500 Greatest Songs of All Time" van Rolling Stone. Ook verbrak het lied 3 Guinnes World 

Records, namelijk: (1) voor het best in kaart gebrachte kerst-/nieuwjaarsnummer op de 

Billboard US Hot 100 van een soloartiest, (2) het meest gestreamde nummer op Spotify binnen 

24 uur en (3) de meeste weken in de VS Singles Top 10-hitlijst voor een kerstlied (D12) (lied 

laten horen) 

(D13) Het tweede lied is “vision of love”, een nummer dat Carey's unieke stemgeluid en 

emotionele uitstraling benadrukte. Dit nummer was een grote hit in de VS, waar het 

maandenlang op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 stond. Het album zelf was ook een 

groot succes en verkocht meer dan 15 miljoen exemplaren wereldwijd. (D14) (lied laten 

horen) 

(D15) Een ander populair lied is "Hero",  een grote hit in vele landen. Het wordt beschouwd 

als een van de grootste hits van Carey en een van de meest iconische nummers uit de jaren 

90.  Het nummer behaalde de eerste plaats in veel hitlijsten, waaronder de Billboard Hot 100. 

Het nummer won ook verschillende prijzen, 1. zie powerpoint 2. waaronder een BMI Award 

en een World Music Award. 

(D16) De tekst van "Hero" gaat over het thema van hoop en moed, en is gericht aan iemand 

die zich eenzaam en onzeker voelt. De zangeres vertelt de luisteraar dat ze een held zijn, 

ondanks hun zwaktes en angst. (D17) (lied laten horen) 

Slot 

(D18) Dus Mariah Carey is zeker een icoon in de muziekindustrie. Haar indrukwekkende 

carrière en ongeëvenaarde zangtalent zullen altijd worden herinnerd en bewonderd. Haar 

muziek en prestaties hebben haar een plek gegeven in de geschiedenis van de popmuziek en 

zullen blijven inspireren voor generaties in de toekomst. 

(D19-20) EINDE 

 

Links: 

AIWFCIU: https://youtu.be/yXQViqx6GMY  

hero: https://youtu.be/0IA3ZvCkRkQ  

vision of love: https://youtu.be/tov22NtCMC4  

mariahs 5 octaaf stembereik: https://youtu.be/_0TUphfi5zs  

Mashup: https://www.youtube.com/watch?v=V-nV5tiqUyg  
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