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Beste leerkracht,

Pulcinella is een OORcollege van het Antwerp Symphony Orchestra, onze bekende formule 
van schoolvoorstellingen voor het lager onderwijs. Het vormt de ideale manier om kennis te 
maken met bekende werken uit het klassieke orkestrepertoire, waar getalenteerde acteurs 
een boeiend verhaal aan toevoegen. Kortom, een perfecte schooluitstap. 

Volkse humor, verwarrende verkleedpartijen, karikaturale personages en, uiteraard, de liefde. 
Joris Van den Brande en Koen De Graeve spelen de sluwe Pulcinella en de op macht beluste 
Pantalone in ware commedia dell’arte-stijl, wat met de muziek van Stravinski’s Pulcinella wel 
goed zit. Voor dit ballet rakelde de Russische componist oude Italiaanse partituren op en gaf 
ze een vlotte, moderne toets. Tijdens dit concert staat het Antwerp Symphony Orchestra onder 
leiding van dirigent Michiel Delanghe.

We bieden deze lesmap aan ter ondersteuning zodat je met je leerlingen kan voor- en 
nagenieten van Pulcinella. Je vindt er alles in om de voorstelling op verschillende manieren 
te beleven en te herbeleven. De kinderen maken zo op voorhand en achteraf kennis met de 
muziek. De lesmap zit boordevol opdrachten die op maat van de leerlingen zijn gemaakt. 
Kwaliteitsvolle achtergrondinformatie, betrouwbare informatiebronnen, leuke tips en 
interessante (luister)links helpen om de voorstelling nog beter te begrijpen en sluiten aan bij de 
onderwijspraktijk. Je kan zelf bepalen hoe ver je in het verhaal meegaat.

De lesopdrachten stimuleren de kinderen om zelf op zoek te gaan in de wondere wereld 
van de symfonische muziek en de commedia dell’arte en ze ontdekken hierbij verschillende 
kunstvormen.

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

Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra

lesmap
PULCINELLA
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HOE PAST DE VOORSTELLING PULCINELLA IN DE OPLEIDING VAN JE LEERLINGEN?

Wij baseren ons op de algemene onderwijsdoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en 
geven telkens aan welke doelstellingen uit het lager onderwijs centraal staan bij deze lesmap. 
Zo heb je een snel overzicht van de kennis, vaardigheden en competenties die aan bod komen 
tijdens de voorbereiding of naverwerking van deze voorstelling. 

DOELSTELLINGEN
De opdrachten in de lesmap zijn gelinkt aan deze doelstellingen voor het lager onderwijs. 

Volgende doelstellingen 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 
en functie/gebruikssituatie.

• De leerlingen kunnen improviseren en experimenteren, klankbronnen en 
muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel 
daarvan gebruik maken.

• De leerlingen kunnen openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, 
andere landen en culturen.

• De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor 
nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.

• De leerlingen kunnen vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het 
musiceren.

Muzische vorming – drama
• De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde 

culturele activiteiten.
• De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of 

voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.
• De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.

Muzische vorming – attitudes
• De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
• De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
• De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun 

expressiemogelijkheden verruimen.
• De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun 

creatieve uitingen tonen.

Meer info op www.onderwijsdoelen.be/muzische-vorming-lager-onderwijs
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HISTORISCHE ACHTERGROND
Igor de uitvinder
Igor Stravinski (1882-1971) was een 
Russische componist uit de 20e eeuw. Hij 
schreef muziek voor heel wat bestaande 
klassieke instrumenten, voor orkest en 
koor, en voor opera en ballet. Op een 
dag vroegen ze hem naar zijn beroep. 
Zijn antwoord was: ‘Ik ben uitvinder… van 
muziek’. 

Hoe deed hij dat, muziek ‘uitvinden’? 
Stravinski vond dat je een muziekstuk of 
een kunstwerk kon bouwen door ervoor 
te zorgen dat de instrumenten en de 
melodieën goed bij elkaar passen. Een 
beetje zoals je legoblokjes op elkaar zet en 
er een huis mee maakt. 
Stravinski vond ook dat het niet nodig 
was om telkens weer nieuwe legoblokjes 
uit te vinden: met oude blokjes kan je 
toch evengoed een nieuw huis bouwen? 
Daarom ging hij in 1920 voor zijn 
balletsuite Pulcinella aan de slag met hele 
oude bouwstenen, muziek die toen al bijna 
200 jaar oud was.

Hij voelde zich aangetrokken door het frisse karakter en de eenvoud van de galante 
18e-eeuwse muziek. Die muziek was niet zo zwaar en diepzinnig als de muziek uit de 
romantiek, maar licht verteerbaar en elegant. We noemen dit het neoclassicisme, wat zoveel 
betekent als ‘nieuwe klassieke stijl’. De muziek is gebaseerd op ideeën uit de 18e eeuw, maar is 
er nooit een exacte kopie van. Een kopie zou ook totaal zinloos zijn, want er is immers genoeg 
18e-eeuwse muziek geschreven. Voor de componisten was het niet alleen een kwestie van 
‘terugkeren naar vroeger’, maar vooral ook van er ‘een nieuwe draai aan geven’. 

Igor Stravinksi was een ambitieuze, stijlvolle man. Hij zag er onberispelijk uit: zijn zwarte haren 
waren in een kaarsrechte scheiding over zijn schedel gekamd. Hij was galant, maar zijn humor 
kon dodelijk zijn. Ook zijn bureau was altijd heel netjes geordend, bijna als het laboratorium 
van een echte uitvinder. 

Credit: Wikimedia Commons
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Ballet dansen in het Russisch?
Sergej Diaghilev was de oprichter van ‘les ballets 
russes’, Frans voor ‘Russische balletten’. Ze werden zo 
genoemd omdat de dansers uit Rusland kwamen. Met 
deze groep balletdansers en -danseressen maakte 
Diaghilev in Parijs tussen 1909 en 1929 erg mooie 
en succesvolle balletvoorstellingen. De groep werd 
gevraagd voor optredens in heel Europa en in Amerika, 
maar ze traden nooit op in Rusland.

Niet alleen kon de balletgroep prachtig dansen, ook 
de muziek trok het publiek aan. Diaghilev vroeg voor 
elke nieuwe balletvoorstelling aan een componist om 
nieuwe muziek te componeren, net zoals dat vandaag 
bij fi lms gebeurt: als het verhaal er is, wordt er aan een 
componist gevraagd om er muziek bij te schrijven. 

Diaghilev - fl amboyant en bazig, snor tot aan de 
hoeken van zijn mond - had een oog voor talent. Al in 
1910 vroeg hij aan Stravinski om muziek te schrijven (of 
‘uit te vinden’, zoals Stravinski zei) voor het ballet De 
Vuurvogel. Op dat moment was Stravinski nog geen 
30 jaar oud en nauwelijks bekend. Deze balletmuziek 
zorgde ervoor dat iedereen in de muziekwereld op slag 
wist wie hij was: alles zinderde aan dat stuk. 

Later componeerde Stravinski voor Diaghilev en zijn balletgroep nog twee andere balletten, 
Petroesjka in 1911 en Le sacre du Printemps (wat lenteritueel betekent) in 1913. De première 
van dat laatste ballet was een regelrecht schandaal omdat het heel modern klonk, 
met onregelmatige en sterke accenten, onverwachte en abrupte maatwisselingen en 
klankuitbarstingen. Net daardoor werd het een van de beroemdste muziekstukken van de 20e 
eeuw. 

Na Pulcinella (1920) bleef Stravinski verder componeren tot aan zijn dood in 1971. Hij verhuisde 
van Parijs naar Zwitserland en daarna naar de Verenigde Staten. Net als Picasso was hij een 
vernieuwer en hij bleef steeds op zoek naar nieuwe stijlen en nieuwe manieren om muziek te 
componeren.

Sergei en G.B.
In 1920 had Diaghilev voorgesteld aan Stravinksi om oude muziek van Giovanni Battista 
Pergolesi te bewerken. Pergolesi leefde in Italië in de 18e eeuw, van 1710 tot 1736. Hij werd dus 
helemaal niet oud. (Giovanni is de Italiaanse versie van Johannes of Jan. Als hij vandaag leefde, 
was hij misschien een rapper met G.B. als artiestennaam!)

Toen Diaghilev hem voor het eerst de muziek van Pergolesi liet zien, was Stravinksi niet meteen 
enthousiast, maar zodra hij de muziek had gehoord en de partituren had bestudeerd vond hij 
het erg mooi. ‘Het was liefde op het eerste gezicht,’ zei hij.

De muziek die Stravinksi componeerde, was muziek voor een ballet met de titel Pulcinella. In 
2020 is de muziek van Stravinski zelf precies honderd jaar oud: hij componeerde de muziek in 
1920. De balletmuziek werd voor het eerst uitgevoerd op 15 mei 1920 in het operagebouw van 
Parijs.

Credit: Wikimedia Commons
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Pablo de schilder
Pablo Picasso is een van de meest beroemde en bijzondere schilders van de 20e eeuw. Hij was 
afkomstig uit Spanje, maar woonde en werkte in Parijs. Daar leerde hij Diaghilev en Stravinski 
kennen en hij werkte in 1920 met hen samen aan de voorstelling Pulcinella. Hij schilderde de 
decors voor de balletvoorstelling en maakte het ontwerp voor de kostuums van de dansers. 

In zijn kostuums en 
ook in een van de 
decorstukken doet 
Picasso een beetje zoals 
Stravinski: hij baseert 
zich op kostuums 
en toneeldecors van 
lang geleden. Oude 
toneeldecors hebben 
zijpanelen links en 
rechts, waardoor het 
lijkt alsof het podium 
erg groot en diep is. Wie 
achteraan staat, lijkt 
daardoor nóg verder 
weg dan in realiteit. 

In een ander decor 
schildert Picasso een 
huis op een plein, maar 
op een ‘kubistische’ 
manier. Dat wil zeggen 
dat Picasso het huis 
zodanig heeft geschilderd dat het eerder op een kindertekening lijkt dan op een echt huis. Je 
kan tegelijkertijd de voor-, achter- en beide zijkanten en het dak zien. Het is alsof je een kubus 
zou openvouwen en alle vlakken naast en door elkaar zou schilderen. 

Het zou zelfs kunnen dat Picasso meer dan 1 huis heeft afgebeeld. Wat denk jij? 

Credit: Succession Picasso

Credit: Estate of Pablo Picasso/ Artists Rights Society (ARS), New York
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OPDRACHTEN
Artiestenfi ches
Maak voor Stravinski, Diaghilev, Pergolesi en Picasso een artiestenfi che met de belangrijkste 
feiten uit hun leven en werk, en zoek daarbij geschikte afbeeldingen.

Terminologie
Kunnen jullie in je eigen woorden omschrijven wat de volgende woorden betekenen? 

• componist
• neoclasssicisme
• kubisme
• de galante stijl
• balletvoorstelling

HET MUZIKALE STUK
Suite
‘Suite’ in het Frans betekent rij, reeks of opeenvolging. In de muziek is het een reeks van korte 
muziekstukken die samen een geheel vormen. Om méér uitvoeringen van zijn muziek mogelijk 
te maken, maakte Stravinski van zijn balletmuziek ook suites. Die werden gespeeld tijdens 
concerten, en niet tijdens balletvoorstellingen. 

De balletpartituur bestond oorspronkelijk uit 18 onderdelen. In 1922 koos Stravinski uit zijn 
balletmuziek 8 delen, waarvan hij een ‘suite’ maakt. Zo kon zijn muziek ook tijdens concerten 
worden uitgevoerd, zonder dans erbij, zoals tijdens het OORcollege. 

Een orkest in de kamer?
Het orkest dat de muziek bij Pulcinella speelt, wordt ook wel een kamerorkest genoemd. Dat is 
een klein orkest gevormd met strijkinstrumenten (viool, altviool, cello en contrabas) en enkele 
blaasinstrumenten. In een groot symfonisch orkest spelen veel meer blaasinstrumenten dan 
in een kamerorkest, en vaak ook een harp en heel wat slagwerkinstrumenten. Die spelen in 
Pulcinella dus niet mee.

De instrumenten die we horen zijn:

Strijkinstrumenten (of strijkers)
• 10 violen 
• 5 altviolen
• 4 cello’s
• 4 contrabassen

Blaasinstrumenten (of blazers)
• 2 fl uiten 
• 2 hobo’s
• 2 fagotten
• 2 hoorns
• 1 trompet
• 1 trombone 

In het OORcollege worden 6 van de 8 stukjes uit de Pulcinella-suite van Stravinski gespeeld, 
aangevuld met twee andere werken: Stravinski’s Danses Concertantes (uit 1942) en Le 
Tombeau de Couperin van Maurice Ravel (uit 1919). In deze stukken speelt ook een klarinet 
mee. Dat verklaart waarom er tijdens het OORcollege ook een klarinet meespeelt in het 
kamerorkest. 
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OPDRACHTEN
Welke instrumenten ken je die niet meespelen in dit kamerorkest?
Wat weten de leerlingen al over het orkest?
Binnenkort wonen de leerlingen een live concert bij. Misschien is het wel hun eerste 
orkestervaring? Pols eens naar de kennis bij de leerlingen, wat weten de leerlingen al? Welke 
woorden komen in hen op als ze aan een orkest denken? 

Schrijf eventueel woorden op en laat hen de belangrijkste woorden eruit pikken en uitleggen 
(bijvoorbeeld muzikanten, partituur, dirigent, licht, publiek, instrumenten). 

Kwartet
Op de website van Antwerp Symphony Orchestra (www.antwerpso.be/lesmap) kan je een 
kwartet (kaartspel) downloaden. 

Hiermee kunnen leerlingen setjes van vier instrumentenkaarten verzamelen. Wie de meeste 
kwartetten heeft, wint. Zo kunnen de leerlingen de orkestinstrumenten spelenderwijs 
ontdekken. Vooraleer de kaarten worden uitgedeeld, kan je aan je leerlingen vragen of ze de 
verschillende instrumentengroepen van een symfonisch orkest kennen (snaarinstrumenten, 
slagwerk, koperen blaasinstrumenten en houten blaasinstrumenten).

Spelregels
• Alle kaarten worden onder de leerlingen verdeeld.
• Je neemt de kaarten in je hand en laat ze niet aan de andere spelers zien. 
• Een willekeurige speler begint. 
• Als je aan de beurt bent, vraag je aan een van de andere spelers een kaart die je niet hebt. 

Dit moet dan wel een kaart zijn van een instrumentenfamilie waarvan je zelf minimaal één 
kaart in je hand hebt. Noem de naam van de instrumentenfamilie en vraag naar de kaart 
die je wil hebben. 

• Als de andere speler die kaart heeft, dan moet hij deze aan je afgeven en mag je doorgaan 
met kaarten vragen. Dit mag aan dezelfde of een andere speler. 

• Als de andere speler de gevraagde kaart niet heeft, dan is je beurt voorbij en is de speler 
aan wie je het laatste een kaart vroeg aan de beurt. 

• Als je een setje van vier kaarten hebt, roep je ‘Kwartet!’ en leg je de vier bij elkaar horende 
kaarten voor je neer op tafel. 

• Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet zijn.

Luisteropdracht Vivo
♪ Luister naar fragment ‘Vivo’ uit Pulcinella

• Welk instrument komt vaak op de voorgrond? 
• Dit fragment laat horen hoe Stravinski oude elementen met nieuwe elementen (het 

neoclassicisme) mengt. Hoe is dat te horen? 
• Wat is een glissando? 
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HET VERHAAL
Het verhaal van Pulcinella werd voor het eerst teruggevonden in Napels in 1700. Daar werd 
het vaak opgevoerd in de commedia dell’arte, een vorm van improvisatietheater die in Italië is 
ontstaan. Het is een vorm van volkshumor met steeds dezelfde personages die elk hun eigen 
karakter, uiterlijk, kostuums en masker hebben. De hoofdinhoud van het stuk was vastgelegd 
in een scenario waarop de spelers verder improviseerden. Dat was handig, want zo moesten ze 
geen tekst uit het hoofd leren: ze vonden die ter plekke uit! 

In de commedia dell’arte dragen de personages bijna altijd een masker. De verhalen konden 
verschillen, maar in elk verhaal kwamen telkens min of meer dezelfde personages terug. 

Pulcinella (Italiaans voor klein kuikentje) is altijd gemaskerd. Hij draagt een pak, waarbij het 
jasje en de broek uit dezelfde stof zijn gemaakt, en meestal ook een zwarte cape. Hij heeft 
een dikke buik en vaak een gebogen rug en een heel lange neus. Hij is geen lief personage, al 
is hij wel intelligent. Hij is een intrigant, iemand die graag ruzies of confl icten uitlokt om er zelf 
voordeel uit te halen. 

Een ander karakter is Pantalone (Italiaans voor broek), die altijd een oude, gierige man 
voorstelt. Niet de liefste, oude man, maar wel perfect om grappen mee uit te halen. 

Hallo, ik ben Pulcinella. Ik werk in Venetië, maar kom uit Napels.
Pulcinella betekent klein kuikentje. 
Zo noemen ze mij omdat ik uit een ei geboren ben. 
Maar ik ben geen vogel, nee, ik ben gewoon een beetje... anders. 
Ik zou jullie duizend verhalen kunnen vertellen, maar daar heb ik geen tijd voor, want ik 
zit een beetje in de problemen. 
Mijn meester is stapelverliefd op Tarantelle, maar Tarantelle moet helemaal niets van 
hem weten. 
Integendeel. Zij moet hém niet hebben, maar mij. 
Want Tarantelle is mijn vriendinnetje al sinds ik klein ben. 
Ja, het klinkt onwaarschijnlijk, maar wie zou nu denken dat mijn meester op het 
armste meisje van Napels zou vallen! 
Maar ik kan hem dat niet zeggen, want als hij zijn zin niet krijgt, wordt hij woedend. 
Vorige week heeft hij nog honderd man uit zijn fabriek gesmeten omdat ze geen 
overuren wilden doen. Die konden zijn nek wel omwringen maar daar trok hij zich niets 
van aan. 
Tot nu toe ging het nog. Hij schreef Tarantelle brieven, die ik moest afgeven. 
Ik verscheurde ze en schreef zelf iets terug. 
Maar ik heb zijn hoofd zot gemaakt met mijn briefjes
en nu wil hij haar ontmoeten! 
Ik weet niet wat ik moet doen. 
En mijn meester is nog nooit zo goed gezind geweest. 
Hij loopt rond in Napels alsof hij de koning van Italië is. 

Wat volgt is dat Pulcinella liefdesbriefjes achterhoudt en een vals dineetje organiseert waarbij 
hij zich voordoet als Tarantelle. Intussen plannen Pulcinella en Tarantelle stiekem hun huwelijk 
en worden de banden tussen Pantalone en zijn arbeiders meer en meer gespannen. Als dat 
maar goed afl oopt! 

Weetje
Vanuit het personage Pulcinella ontstond ‘Jan Klaasen’ in het 
poppenkasttheater en ‘Poesjenel’ in het Antwerps (stang)poppentheater.

In het OORcollege van Pulcinella is Pulcinella de knecht van Pantalone, een broekenfabrikant. 
Pantalone is verliefd op Tarantelle, maar dat is niet wederzijds. Tarantelle heeft namelijk 
stiekem een relatie met Pulcinella. 
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OPDRACHTEN
Buongiorno a tutti - beweegopdracht
♪ Luister naar fragment ‘Sinfonia’ uit Pulcinella

Schuif banken en stoelen aan de kant en neem de leerlingen mee op een denkbeeldige 
wandeling in Italië. Tijdens deze beweegopdracht 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 maken ons hele lichaam los. Hoofd, polsen, voeten, heupen... We wandelen verder en 
knikken dag naar iedereen die we tegenkomen. Laat de leerlingen elkaar op verschillende 
manier begroeten: verlegen, verliefd, ongeduldig, onbeleefd, woedend. Hoe zouden ze enkel 
met de ogen elkaar een ‘buongiorno’ kunnen wensen? 

Capitano
Zanni

Scaramuccia

Pulcinella

Tartaglia

Naso Turco

Ride
Piangi

Bauta

Pantalone

Arlecchino
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Pulcinella is op wandel - luisteropdracht
♪ Luister naar fragment ‘Gavotta’ uit Pulcinella

Pulcinella is op wandel om liefdesbriefjes van Pantalone af te geven aan Tarantelle. Het 
luisterfragment bestaat uit drie delen: de gavotta en twee variaties. Kunnen jullie horen op 
welke 3 manieren Pulcinella zich voortbeweegt (wandelen, zich haasten, slenteren, huppelen)? 

♪ Luister naar fragment ‘Gavotta’ uit Pulcinella

Welke solo-instrumenten zijn te horen?
(Fluit, hobo, hoorn en fagot)

Maak je eigen masker
Als er één object is dat vandaag de coronaviruspandemie symboliseert, is dat wel het 
mondmasker. Het stukje plastic of stof wordt nu overal gedragen om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan. Tijdens de renaissance was een heel ander masker in de mode, door 
de opkomst van de commedia dell’arte, de Italiaanse komedies. Deze maskers bedekten 
voornamelijk de ogen en de neus. Aan de hand van deze maskers kon men onmiddellijk het 
karakter van de personages herkennen. Sommigen hadden een grote neus of een groot 
voorhoofd, anderen waren heel somber of net heel kleurrijk. Hoe creëer je een commedia 
dell’arte met een hedendaags mondmasker? Ontwerp je eigen personage.


