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Beste leerkracht,

Met deze lesmap kan je je leerlingen op een muzische manier meenemen in de spannende 
verhalen van Peer Gynt.

De verhalen van Peer gaan over reizen, koningen, trollen, macht en liefde. Auteur Hendrik 
Ibsen baseerde zich op Noorse volksverhalen. Componist Edward Grieg, ook afkomstig 
uit Noorwegen, zorgde voor de muziek bij het verhaal. De prachtige muziek is zo bekend 
geworden dat ze nog regelmatig wordt uitgevoerd en veel melodieën vertrouwd klinken.

Acteurs Bert Verbeke en Hilde De Baerdemaeker en sopraan Elise Caluwaerts spelen een 
nieuwe versie van Peer Gynt geschreven door Jos Dom. Het Antwerp Symphony Orchestra 
onder leiding van gastdirigent Oliver Robe zorgt voor de muzikale uitvoering.

Deze lesmap bevat naast praktische informatie veel praktijkgerichte opdrachten, ideeën en 
muzische spelletjes. Niets zo heerlijk om te merken dat er een nieuwe wereld voor je leerlingen 
opengaat wanneer ze in aanraking komen met klassieke muziek en zich expressief en creatief 
kunnen uitdrukken. Met deze lesmap willen we jouw enthousiasme aanwakkeren en je energie 
geven om muzisch aan de slag te gaan. Een goede voorbereiding in de klas zorgt immers voor 
een intense ervaring bij het Antwerp Symphony Orchestra. 

Na afloop van de voorstelling kan je dit materiaal verder gebruiken. Praat met je leerlingen 
na over het OORcollege. Sta stil bij alle indrukken die ze opgedaan hebben. Laat hen hun 
ervaringen delen: wat vonden ze ervan om een orkest live aan het werk te zien? Wat vonden 
ze van de muziek, de acteurs? Welke muziekinstrumenten horen ze graag? Horen ze graag 
afzonderlijke instrumenten of liever een groep? Je vindt leuke afsluiters in de lesmap. 

Alle luisterfragmenten in de lesmap zijn beschikbaar op www.antwerpso.be/lesmap. 

Veel plezier! 
Antwerp Symphony Orchestra

lesmap
peer, de liegenaar
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EINDTERMEN
De opdrachten in deze lesmap zijn gelinkt aan de eindtermen muziek voor het lager onderwijs.
Volgende eindtermen komen aan bod:

Muzische vorming - muziek 
De leerlingen kunnen:
•	 Muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving 

met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: klankeigenschap, functie, 
gebruikssituatie.

•	 Improviseren en experimenteren.
•	 Openstaan voor klassieke muziek, muziek uit andere tijden.

Muzische vorming – drama 
De leerlingen kunnen:
•	 Spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de 

expressie kan vergroten.
•	 Geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die 

schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.
•	 Ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.
•	 Non-verbale spelvormen improviseren.

Muzische vorming – beeld 
De leerlingen kunnen:
•	 De zintuigen gebruiken bij kritisch observeren van de geboden beeldinformatie.
•	 Zich openstellen om plezier en voldoening te vinden in het beeldend vormgeven en ruimte 

laten voor de verbale begeleiding.

Muzische vorming – attitudes
•	 Blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
•	 Zonder vooroordelen naar kunst luisteren.
•	 Genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.
•	 Vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.
•	 Respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten.
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HET vERHaal
Peer Gynt is een toneelstuk dat 
geschreven werd door Henrik Ibsen 
(1828-1906). In opdracht van de Noorse 
koning maakte Ibsen een rondreis 
door het nationale park De Ronde 
Bergen om daar Noorse volksverhalen 
op te tekenen. Uit de mond van de 
bergbewoners noteerde Ibsen al de 
avonturen van de historische Peer 
Gynt, een man die echt bestaan heeft. 
Later, in 1867, schreef hij a.d.h.v. zijn 
aantekeningen het toneelstuk Peer 
Gynt. In dit werk laat hij werkelijkheid 
en fantasie door elkaar lopen.

Duivelse Peer!
Peer, de liegenaar is een verhaal met een moraal
Peer Gynt, alias ‘Peer, de liegenaar’, liegt dat het een lieve lust is! Hij vindt zichzelf 
‘buitengewoon’ en hij is heel impulsief. Zijn leven bestaat uit losse en wilde avonturen. Peer 
staat niet bekend als een lieverd. Mensen vergelijken hem zelfs met een ajuin. Een ajuin heeft 
immers ook geen kern en bestaat uit losse schillen. Peer doet zich stoer voor, doet voortdurend 
wat niet mag en liegt erop los! Maar eigenlijk is hij gewoon een bang ventje. Hij vlucht steeds 
weg voor zijn problemen. Met vallen en opstaan leert Peer dat je de problemen oplost door ze 
aan te pakken.

Het verhaal van Peer, de liegenaar in een notendop
Peer is een Noorse jongen met veel fantasie. Hij woont samen met zijn moeder Aase in een 
klein dorpje, in een vervallen boerderijtje op een grote berg. Zijn vader overleed toen hij nog 
heel klein was. Peer is een vrolijke jongen, maar hij denkt altijd aan zichzelf en vertelt heel veel 
leugens. Hij vindt het ook erg leuk om iedereen voortdurend te plagen. Veel vrienden heeft hij 
dan ook niet. 

Op een dag maakt hij zijn moeder wijs dat hij met zijn rendier over de gevaarlijkste gletsjer van 
Noorwegen - de Glendanger - holde. Wanneer moeder Aase Peer diep in de ogen kijkt, merkt 
ze dat hij liegt. Dat maakt haar natuurlijk erg boos.

Peer geeft zijn leugens toe en belooft zijn leven te beteren en zelfs keizer te worden! Moeder 
Aase vindt dat een slecht plan en oppert dat Peer beter met zijn rijke buurmeisje Ingrid had 
kunnen trouwen. Helaas... Ingrid gaat de volgende dag al trouwen met Mads Moen.

Peer besluit naar de bruiloft te gaan en ontmoet daar een heel mooi jong meisje, Solveig. Het is 
liefde op het eerste gezicht tussen die twee. Hier zou een mooi liefdesverhaal kunnen beginnen 
dat eindigt met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, maar helaas … Peer besluit dat hij het 
leuker vindt om de trouwplannen van Mads te dwarsbomen en Ingrid voor zich te winnen. Hij 
ontvoert Ingrid uit haar slaapkamer en trekt zich niets aan van Mads die roept: ‘Peer, kom 
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terug, ze is mijn bruid! Ingrid, ik hou van je!’ De dorpsbewoners zijn razend op Peer omdat hij 
ervoor gezorgd heeft dat de bruiloft niet doorgaat. Hij wordt verbannen uit het dorp. En wat 
doet Peer? Hij vlucht weg! Samen met Ingrid verdwijnt hij in de hoge bergen. In de bergen zegt 
Peer tegen Ingrid dat hij toch niet met haar wil trouwen. Hij laat haar achter en trekt alleen 
verder door de bergen...

Verderop ontmoet Peer de dochters van de trollenkoning. Schatrijk zijn ze, die dochters! 
Bovendien wordt een van die dochters verliefd op Peer. Dat vindt Peer natuurlijk interessant 
en hij besluit om met haar te trouwen. De trollendochter is werkelijk zo lelijk als de nacht, maar 
haar vader is wel de trollenkoning. Peer is verblind door macht en rijkdom. Echter,  als hij met 
dat lelijke trollengedrocht trouwt, zal hij zelf betoverd worden en veranderen in een lelijke trol! 
Dat ziet hij uiteraard niet zitten. Peer heeft echter geluk: trollen zijn erg bang voor zonlicht 
omdat ze dan veranderen in steen. Zo kan hij net op het laatste nippertje aan hen ontsnappen 
wanneer de zon opkomt. En wat doet Peer? Hij vlucht weer weg! 

Ondertussen is ook Solveig van huis weggelopen om bij Peer te zijn. Het is Peers grootste wens 
om met Solveig samen te zijn en aan dat mooie liefdesverhaal te beginnen, maar hij is bang 
om terug te keren naar hun dorp omdat Mads, zijn vader en alle dorpsbewoners nog steeds 
woedend op hem zijn. 

Intussen is moeder Aase erg ziek. Niet veel later sterft ze. Peer, die anders weinig emoties 
toont, is ontzettend bedroefd, maar is bang voor deze gevoelens. Dus wat doet hij? Hij vlucht 
opnieuw! Deze keer gaat hij op reis naar Noord-Afrika.

In Noord-Afrika wil Peer keizer worden en veel geld verdienen. Dat had hij aan zijn moeder 
beloofd. De manier waarop hij dat doet is niet zo netjes: Peer gaat slaven verkopen! Hij 
ontmoet er een meisje, Anitra. Anitra wordt verliefd op Peer en ze noemt hem zelfs ‘haar prins’. 
Omdat Peer zoveel leugens blijft vertellen, raakt Anitra hem beu en wordt ze vreselijk boos op 
hem. Dus wat doet Peer? Juist, hij vlucht nog maar eens weg!

Peer komt tot inkeer. Hij is het beu om steeds op de vlucht te gaan voor de problemen die hij 
zelf veroorzaakt. Hij wil zijn leven beteren en terug naar huis gaan, naar het mooie Noorwegen 
en naar Solveig, op wie hij nog steeds verliefd is.

Peer vraagt zich af: ‘Wil ik zo’n Peer Gynt zijn die iedereen wijsmaakt dat hij op een rendier over 
de Glendanger reed? Die bijna trol was geworden? Die zijn oude lieve moedertje de hemel in 
hielp? Die slaven verkocht? Die het fijn vindt om te liegen tegen iedereen? Die te laf is om naar 
zijn liefste Solveig te gaan?’

Peer reist van Afrika naar Noorwegen. Het is een erg lange reis waarbij hij goed kan nadenken 
over alles wat hij heeft uitgestoken. Intussen zijn er veel jaren voorbijgegaan sinds Peer op de 
bruiloft van Mads Moen Ingrid ontvoerde. Als Peer na al die tijd terug in zijn oude vertrouwde 
dorpje komt, is er gelukkig niemand die hem herkent of zich zijn fratsen herinnert. Alhoewel, 
misschien toch nog hier en daar een enkeling… Maar ach, zij zijn het er allemaal over eens, het 
is tijd om Peer een tweede kans te geven!

En Solveig? Die wachtte thuis vol ongeduld tot ze Peer met open armen kon ontvangen.
Hier kan dan eindelijk dat mooie liefdesverhaal beginnen ...

Het einde van het verhaal kennen jullie vast. Solveig en Peer leefden nog en gelukkig. 
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De gevoelsparade !  
Drama/muziek
Het verhaal van Peer Gynt leent zich uitstekend om rond gevoelens te werken. Gevoelens herkennen 
en verwoorden kan wel eens lastig zijn. Maar vanuit een muzische invalshoek kan je je leerlingen 
verschillende gevoelens leren herkennen bij zichzelf en de anderen. Dat kunnen in eerste instantie 
basisgevoelens zijn zoals blij, bang, boos en verdrietig, maar evengoed meer complexe gevoelens zoals 
jaloers, verlegen, verliefd en trots.

OPDRaCHTEN

Namen met een emotie
Maak vooraf verschillende kaartjes waarop telkens andere gevoelens afgebeeld staan of gebruik de 
gevoelsmonsterkaartjes van Jutta Höch-Corona. (Hierop staan verschillende figuurtjes die allemaal een 
andere emotie uitbeelden.)

Laat de leerlingen in een kring staan en geef iedere leerling een kaartje met daarop een bepaalde 
emotie. Het is de bedoeling dat ze om de beurt hun naam zeggen met deze emotie. De andere leerlingen 
raden dan om welke emotie het gaat.

Blij-bang-boos-verdrietig
Maak op 4 verschillende A4-bladen een afbeelding waarop de basisemotie blij, bang, boos of verdrietig 
duidelijk af te lezen is. Plaats in elke hoek van de klas één emotie.

1. Lees woorden uit het verhaal van Peer voor waarbij een gevoel hoort – bv. ruzie, wandelen, alleen, 
liegen, sterven, vluchten... en laat de leerlingen naar de emotie  stappen waarvan zij vinden dat die 
bij dat woord past (dit kan voor elke leerling anders zijn).

2. Laat de leerlingen zelf een emotie uitkiezen. In kleine groepjes bedenken ze een zin die bij de emotie 
past waar zij bij staan. Deze zin kan ev. passen bij het verhaal van Peer.

3. Daarna kunnen de leerlingen een mini-toneeltje uitvoeren waarin die ene zin voorkomt. Belangrijk is: 
zorgen voor een begin, een middendeel en een duidelijk einde van het toneeltje. Geef samen met alle 
leerlingen even feedback na elk toneeltje.

4. Maak met papiertape een lange lijn op de grond. Dit is een denkbeeldige straat waarop personages 
met een bepaalde emotie gaan lopen. Laat de leerlingen om de beurt de emotie die jij toont (met de  
gevoelskaartjes) uitbeelden.

5. Je kan nu ook 2 leerlingen samen laten vertrekken aan de denkbeeldige straat, leerling a vertrekt 
links en leerling b rechts. Ze beelden allebei de emotie uit die de leerkracht hen toonde. In het 
midden van de denkbeeldige straat komen ze elkaar tegen en kunnen ze ev. een geluid tegen elkaar 
maken of een zinnetje zeggen. Daarna stappen ze verder.

6. De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 4 en krijgen allemaal een ander gevoelskaartje. Een 
voor een komen ze met hun gevoel toe bij een denkbeeldig bushokje (tot het groepje van 4 volledig 
is). Ze proberen duidelijk te maken hoe ze zich voelen a.d.h.v. een korte scène. De scène stopt als de 
leerkracht zegt: ‘De bus is daar!’

Fotoshoot!
1. De leerlingen lopen rond in de klas zonder iets te zeggen. Ondertussen speelt een muziekje dat een 

bepaalde emotie oproept.

2. Als de muziek stopt, bevriezen de leerlingen - zoals een standbeeld - met de emotie die volgens hen 
bij de muziek hoort.

3. Als de muziek opnieuw begint (ditmaal een ander geluidsfragment met een andere emotie) lopen de 
leerlingen weer rond zonder een woord te zeggen.
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This is … The Voice!
1. Zoek een kort liedje dat de leerlingen al goed kennen.  

2. Zing het nog eens maar deze keer op verschillende manieren: blij, verdrietig, boos… 

Pas op … het moet zo oprecht blijven overkomen en mooi klinken dat de juryleden van The 
Voice zich ervoor zouden omdraaien!

Noorse jabbertalk
Jabbertaal is een fantasietaal, ook wel klankentaal genoemd. Als leerkracht kan je zelf even 
een voorbeeld laten horen of zien.

We stellen ons voor dat we in Noorwegen leven en spelen enkele situaties na in Noorse 
jabbertalk.

•	 Je bestelde een vispizza bij de pizzahut om aan huis te bezorgen. De pizzabezorger belt na 
zijn lange tocht door de bergen aan maar heeft de verkeerde pizza meegenomen.

•	 Twee kinderen praten teveel in de klas en worden gestraft door de juf. Ze moeten straf 
schrijven.

•	 Twee kinderen spelen op de speelplaats. Een derde wil meespelen, maar de andere twee 
zien dat niet zitten.

Enkele voorbeeldjes op YouTube:
https://youtu.be/AvDvTnTGjgQ  jabbertalk met de Zweedse kok uit de muppetshow
https://youtu.be/-6G4wtJZ4gA  jabbertalk met de minions

Suggestie
‘De kleur van Emoties’ van Anna Llenas in een 
mooi prentenboek als je werkt rond emoties.
Dit boek kan al door kinderen vanaf 4 jaar gelezen 
worden, maar met oudere kinderen heb je er nog 
meer plezier van, omdat je over de emoties in 
gesprek kan gaan.
Het kleurenmonster in het boek is helemaal in 
de war en voelt vanalles door elkaar. Hij is blij, 
verdrietig, bang, boos en toch kalm tegelijk!
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En norsk leksjon !
OPDRaCHTEN

Een lesje Noors
Het Noors is net als het Nederlands een Germaanse taal.  De woorden lijken vaak op elkaar.  
Hieronder lees je enkele woordjes die ook in de voorstelling worden gebruikt. Kunnen de 
leerlingen raden wat de betekenis is? 

* goeiemorgen     * god morgen
* goeiemiddag     * god eddermiddag
* goeienavond     * god kveld
* ik heet ...     * jeg ringte ...
* het orkest     * orkesteret
* de viool     * de fiolin
* de fluit     * de fløyte 
* de concertmeester    * konsertmester
* de stem     * stemme
* ...

Situeren op de wereldkaart
Toon de leerlingen waar Noorwegen ligt. Vertel kort wat over de cultuur, de prachtige natuur … 
Toon hoe Peer moest reizen van Noorwegen tot Noord-Afrika.
Wist je dat Noorwegen bv. wel wat grappige eetgewoontes kent?
•	 Zo eten de Noren wel vier keer per dag. Na het avondeten eten ze ‘s avonds ook nog een 

lichte maaltijd of ‘kvelds’.
•	 Noren eten erg graag brood ‘s morgens, maar houden evengoed van een bordje gekookte 

pap of zelfs van een lekker visje bij het ontbijt.
•	 De Noren wensen elkaar nooit ‘smakelijk eten’ en beginnen te eten vanaf het moment dat 

er opgeschept wordt. 
•	 Tijdens de kerst wordt er dan weer volop taart gebakken. Vaak staan er wel meer dan 7 

verschillende soorten taart op de kersttafel!

Noorse trollen
De mythe over trollen is voornamelijk in 
Noorwegen ontstaan. Trollen zouden vroeger in 
de bossen en tussen de rotsen hebben geleefd, 
en alleen ‘s nacht actief zijn. Wanneer ze met 
zonlicht in aanraking komen, veranderen ze in 
steen. Op verschillende plaatsen in Noorwegen 
kan je grote beelden van trollen bewonderen.

Laat de leerlingen een schets maken van de 
Noorse bergen waar Peer de trollen en de 
trollenkoning tegenkwam. Bespreek de typische 
kenmerken van trollen: hun lange spitse neus, 
grote ogen, omvangrijke oren, gekromde 
rug, enz. Laat als inspiratie bv. verschillende 
afbeeldingen zien. Met houtskool en grauwe 
kleuren creëer je een donkere sfeer!
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DE MuzIEk
Edward Grieg (1843-1907) is een Noorse componist die de muziek schreef bij Peer Gynt. Edward 
kwam uit een muzikale familie en was zelf ook al van kleins af aan dol op piano spelen en 
componeren. Erg fier was hij toen hij op 12-jarige leeftijd zijn allereerste compositie mee naar 
school nam, maar hij werd ervoor gestraft en het manuscript werd verbrand. Onnodig te 
zeggen dat hij het niet leuk vond op school. Bovendien werd hij er ook veel gepest. Daarom 
spijbelde hij vaak.

Gelukkig kon hij zich enkele jaren later op het conservatorium volop uitleven in de muziek 
en werd hij een uitmuntend componist met een grote liefde voor Noorwegen. Grieg zei ooit: 
‘Bach en Beethoven hebben hoge kathedralen en tempels gebouwd. Ik wil de eenvoudige 
woonhuizen bouwen waarin het volk zich behaaglijk voelt. Ik heb dat geprobeerd door de 
volksmuziek voor mijn land op te tekenen.’ Zoals Sibelius de held werd van Finland, zo werd 
Grieg de held van Noorwegen.

Toen hij Henrik Ibsen leerde kennen, was dat het begin van een innige vriendschap. Henrik 
schreef de teksten, Edward componeerde er de muziek bij. Zo ontstond ook de Peer Gynt-suite.
In 1886 stelde Grieg twee suites samen rond het verhaal van Peer Gynt. Uit de eerste suite zijn 
vooral Morgenstemming en Aases dood heel populair. Uit de tweede suite is Solveig’s song 
heel geliefd.

Ondanks zijn zwakke gezondheid heeft Grieg erg veel muziek geschreven, waaronder 
veel romantische pianomuziek. Hij vond het leuk om zich te laten inspireren door Noorse 
volksmuziek. Zijn composities raakten wijdverbreid en worden vandaag nog steeds over de 
hele wereld gespeeld.
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Mmmmeditatie ...
MuzIEkfRagMENT 1
OPDRACHT: BEWEGING
Schuif banken en stoelen aan de kant en neem de leerlingen mee op een denkbeeldige 
wandeling langs fjorden en gletsjers, bergen en rivieren, bossen en meren, mastentoppen en 
springbokken. Tijdens de warming-up wordt het lichaam opgewarmd, maar krijg je ook op een 
heel plezierige manier de aandacht en concentratie van je leerlingen. 

De wandeling begint vroeg in de ochtend. We worden stilletjes aan wakker en rekken ons nog 
eens goed uit. We doen onze rugzak aan en zijn klaar voor onze tocht. We maken ons hele 
lichaam los. Hoofd, polsen, voeten, heupen...

Doe tussendoor enkele ademhalingsoefeningen om de verse berglucht en de geur van 
dennennaalden tot diep in onze longen te laten komen.

Enkele filmpjes van Koor en Stem die je als inspiratie voor ademhalingsoefeningen kan 
gebruiken:
https://youtu.be/M0N_AAfov44
https://youtu.be/AlLhoVChqgE

We wandelen verder door de mooie natuur... en knikken een goedendag naar iedereen die we 
tegenkomen. Het zonnetje schijnt en we voelen de warme zonnestralen op ons.

Als we wat dieper in de bergen gekomen zijn, moeten er links en rechts al eens takken 
weggekapt worden. Of misschien komen we wel gevaarlijke dieren tegen.

Na een urenlange tocht beslissen we een schuilplaats te zoeken, omdat het weer steeds 
slechter wordt. Eens veilig aangekomen in onze tent gaan we liggen om te bekomen van de 
zware, maar mooie tocht. We denken nog even terug aan al onze avonturen.

Straffe strips !
MuzIEkfRagMENTEN 2, 3
OPDRACHT: BEELD 
Laat een stripverhaal ontwerpen over een fragment uit het leven van Peer Gynt, nadat je je 
leerlingen het verhaal hebt verteld. Zet muziekfragmenten 2, 3 en 4 op als muzikale inspiratie.

•	 Omdat het verhaal van Peer een lang verhaal is, bespreek je best eerst wie welk stuk van 
het verhaal gaat tekenen. 

•	 Vraag aan de leerlingen welke stripverhalen ze zelf graag lezen, en wat het verschil is met 
een gewoon boek.

•	 Gebruik een A4- of A3-papier met daarop 6 gelijke vakjes. Nummer ze van 1 tot 6.
•	 Eerst schrijven de leerlingen de tekst voor het stripverhaal op papier. Welke personages 

gaan ze laten meespelen? Elk verhaaltje, hoe kort ook, heeft steeds een begin, midden en 
einde!

•	 Als de tekst klaar is kan het verhaal getekend worden en kunnen de tekstballonnetjes 
gemaakt worden.

•	 Als oefening kan je enkele scènes klassikaal bespreken, bv. ‘Peer ontvoert Ingrid op het 
trouwfeest en krijgt daardoor Mads Moen en alle dorpsgenoten achter zich aan. Hoe zou 
je dat in 3 plaatjes kunnen tekenen?’

Om een stripverhaal te maken hoef je niet de beste tekenaar te zijn, ook met heel simpele 
stokventjes kan je je verhaal vertellen.
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De emoties kan je gemakkelijk op de gezichtjes aanbrengen. Extra geluiden gebruiken zoals 
Grrrrr!, Boink, Hahahaha, Ooooh nee en Aaah is ook altijd leuk.

Als iedereen klaar is, kan je de strips van je leerlingen laten rondgaan zodat ze elkaars werk 
kunnen bekijken. Is het verhaal duidelijk bij iedereen?

Aftenposten!
MuzIEkfRagMENTEN 4 EN 5, 9
OPDRACHT: CREATIEF SCHRIJVEN
Vertel de leerlingen dat ze een artikel mogen schrijven voor ‘Aftenposten’ (Noors voor 
‘Avondpost’), het grootste dagblad van Noorwegen. Het artikel gaat over Peer die na een 
jarenlange zoektocht en vele fratsen eindelijk terug bij Solveig is en nu wil verder leven als een 
lieve, vriendelijke man. Zo’n goed nieuws moet wel in de regionale krant verschijnen!

Verdeel de leerlingen in groepen van vier. Ieder heeft zijn eigen taak. 
•	 De reporters verzinnen het interview en schrijven het uit.
•	 De grafi sch ontwerper zorgt voor de lay-out, schrijft de titels in sierlijke letters en maakt 

tekeningen.
•	 De eindredacteur verzamelt de afgewerkte teksten, leest ze na en gaat op zoek naar leuke 

foto’s.

In de hal van de bergkoning
MuzIEkfRagMENT 6
‘In de hal van de bergkoning’ is een van de beroemdste stukken uit de Peer Gynt-suite. Hier 
komt Peer terecht in de wereld van de trollen.

Laat de leerlingen naar het orkestfragment luisteren. 
Wat horen de leerlingen in de muziek? 
Welke beelden roept het bij hen op?
 
Toon nadien enkele leuke YouTube-fi lmpjes geïnspireerd op deze muziek. 
https://youtu.be/LGkSaIzZtsk
https://youtu.be/r__Dk4oWGJQ

Wat valt je op? 
De muziek begint zachtjes en mysterieus, maar daarna wordt ze steeds harder en uitbundiger. 
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De leerlingen kunnen een spreektekst uitvoeren in het ritme van de originele muziek.

Het ritme van de spreektekst komt overeen met het ritme van de melodie die in het 
muziekfragment steeds net iets anders wordt herhaald. Soms iets hoger en soms iets lager, 
maar het ritme blijft echter hetzelfde. 

Neem de spreektekst een keer door met de leerlingen. Studeer eerst maat 1 en 2 in, en 
vervolgens maat 3 en 4. Voer ze tenslotte alle vier achter elkaar uit.

Laat vervolgens opnieuw het luisterfragment horen en laat de leerlingen de hele spreektekst 
opzeggen. Je begint heel zachtjes te spreken, maar geleidelijk aan wordt het steeds sneller en 
harder.

LUISTEROPDRACHT
Enkele luistervragen die je kan stellen bij het beluisteren van het orkestfragment:

1. Waar hoor je aan dat Peer op de vlucht slaat voor de trollen? (de muziek wordt steeds 
harder en sneller)

2. Noem een paar instrumenten die je herkent in deze muziek. (viool, slagwerk, trompet, 
contrabas)

3. Aan het einde van het fragment hoor je steeds een harde slag op een trommel, gevolgd 
door een slag op een bekken. Hoe vaak hoor je dit? (7 keer)

4. Denk je dat Peer uiteindelijk kon vluchten? Waaraan kan je dat horen? (verschillende 
antwoorden mogelijk)


