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Beste leerkracht, 

Op 5 december 2020, tijdens de tweede stilstand van het culturele leven, maakte Antwerp 
Symphony Orchestra een live opname van het Jubileumconcert met Elim Chan: 4 jaar 
Koningin Elisabethzaal. 

Ook al staat het culturele leven opnieuw stil, ons muzikale hart blijft kloppen. We willen jullie 
graag samen met jullie leerlingen laten meegenieten van dit concert met orkestmuziek van 
Copland, Dvořák en Tsjajkovski. In deze map vind je verschillende ideeën om het concert op 
verschillende manieren te beleven en te herbeleven. De leerlingen maken zo op voorhand en 
achteraf kennis met symfonische muziek. 

Programma 
Copland Fanfare for the Common Man
Dvořák Serenade voor blazers in d, opus 44
Copland Quiet City
Tsjajkovski Serenade voor strijkers in C, opus 48

Kwaliteitsvolle achtergrondinformatie, betrouwbare informatiebronnen, leuke tips en 
interessante opdrachten helpen om het concert nog beter te begrijpen en sluiten aan bij de 
onderwijspraktijk.

Na afloop van het concert kan je dit materiaal nog verder gebruiken. Praat met je leerlingen na 
over het concert. Sta stil bij alle indrukken die ze hebben opgedaan. Laat hen ervaringen delen: 
wat vonden ze ervan om een orkest aan het werk te zien? Wat vonden ze van de muziek? Zo 
zullen de leerlingen de verschillende lagen in de muziek onderscheiden, die ze meestal niet 
vanaf de eerste keer doorgronden. 

Veel plezier! 
Antwerp Symphony Orchestra 

lesmap

JUBILEUMCONCERT MET ELIM CHAN:  
4 JAAR KONINGIN ELISABETHZAAL
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HOE PAST HET REPERTOIRE VAN COPLAND, DVOŘÁK EN TSJAJKOVSKI IN DE OPLEIDING VAN 
JE LEERLINGEN?

Wij baseren ons op de algemene onderwijsdoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap 
(www.onderwijsdoelen.be) en geven hieronder aan welke doelstellingen onder meer 
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. 

EINDTERMEN
Lager Onderwijs

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 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 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 vertrouwen op 
hun eigen expressiemogelijkheden en 
durven hun creatieve uitingen tonen.

Secundair Onderwijs

1e graad - A- en B-stroom / Cultureel 
bewustzijn
• De leerlingen brengen kunst- en 

cultuuruitingen in verband met de 
context waarin deze voorkomen. 

• De leerlingen drukken hun gedachten 
en gevoelens uit bij het waarnemen van 
kunst- en cultuuruitingen. 

• De leerlingen creëren artistiek werk 
vanuit een afgebakende opdracht en 
de eigen verbeelding. 

2e graad - Socio culturele samenleving / 
Vakoverschrijdende eindtermen
• De leerlingen gaan actief om met de 

cultuur en kunst die hen omringen. 
• De leerlingen illustreren de wederzijdse 

beïnvloeding van kunst, cultuur 
en techniek, politiek, economie, 
wetenschappen en levensbeschouwing. 

 
Deeltijds kunstonderwijs

2e graad - Muziek
• Leerlingen benoemen en beheersen 

elementaire instrument- en/of 
zangtechnische basisvaardigheden. 

• Leerlingen hebben aandacht voor 
ritmische en melodische structuren 
en vormen in eenvoudig muzikaal 
materiaal. 

• Leerlingen staan open voor het culturele 
leven.

 
3e graad - Muziek
• Leerlingen hebben aandacht voor 

muzikale genres, stijlen, componisten en 
muziek geschiedkundige elementen. 

• Leerlingen verzamelen inspirerende 
bronnen vanuit kunst- en 
cultuurhistorisch inzicht. 
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ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen, met de Koningin 
Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis. Onder leiding van chef-dirigent Elim Chan en 
eredirigent Philippe Herreweghe wil het orkest een zo groot mogelijk publiek ontroeren en 
inspireren met concertbelevingen van het hoogste niveau.

Naast zijn reguliere concerten creëerde het Antwerp Symphony Orchestra een uitgebreid 
aanbod aan educatieve en sociale projecten, waarmee het orkest kinderen, jongeren en 
mensen met verschillende achtergronden doorheen de symfonische klankenwereld gidst.

HOE ZIET EEN SYMFONISCH ORKEST ERUIT?
Verschillende instrumenten maken deel uit van een symfonisch orkest. Ga maar eens kijken op 
onze website op www.antwerpsymphonyorchestra.be/orkest en ontdek welke muzikanten er 
vast in ons orkest zitten. 

De muzikanten of hun instrumenten zijn ingedeeld in verschillende groepen of families. Er zijn 
vier verschillende instrumentenfamilies. Per familie worden bepaalde kenmerken gedeeld, 
zoals de vorm, het materiaal en de manier van spelen.

Het Jubileumconcert met Elim Chan wordt niet gespeeld door een groot symfonisch 
orkest maar met heel gevarieerde kleinere ensembles. De ideale kans om de verschillende 
instrumentenfamilies van dichtbij te leren kennen. 

1. De strijkers: sierlijke snaren 
De strijkinstrumenten hebben een vergelijkbare vorm, zijn gemaakt 
van hout en hebben verschillende maten. De viool, altviool, cello 
en contrabas horen in deze groep thuis. Al deze instrumenten 
hebben snaren gespannen aan de voorkant van het instrument. 
Ofwel gebruiken de muzikanten een strijkstok om hier overheen te 
strijken, ofwel trekken of tokkelen ze met hun vinger aan de snaren. 
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2. De houtblazers: heerlijk hout 
De fluit, hobo, klarinet en fagot horen bij de familie van de houtblazers. Deze instrumenten 
waren vroeger allemaal van hout. Alleen de dwarsfluit is nu niet meer van hout, deze 
worden nu van metaal, zilver of goud gemaakt. Al deze instrumenten, behalve de fluit, 
hebben nog meer overeenkomsten. Ze gebruiken allemaal een stukje houten riet of dubbel 
riet om geluid mee te maken. Het rietje trilt en maakt geluid wanneer je er overheen blaast.

3. De koperblazers: knetterend koper 
Bij de koperblazers wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoorn, trompet, trombone 
en tuba. Deze instrumenten zijn van metaal en hebben geen rieten om geluid mee te 
maken. Koperblazers blazen in een metalen mondstuk dat op het instrument bevestigd is. 
Ze zetten het mondstuk aan hun lippen en blazen zoveel mogelijk lucht door hun lippen. Zo 
slaan de lippen aan het trillen en die trilling wordt overgedragen op het instrument. 

4. Slagwerk: krachtige klappen 

Slagwerkers maken muziek door op hun instrumenten te slaan, te hameren of te tikken. 
Ze moeten veel instrumenten kunnen bespelen: pauken, trommels, triangels, bekkens, 
xylofoons, tamboerijnen, castagnetten, koebellen of ratels,... Voor elk slagwerkinstrument 
komt het erop aan om het juiste stokje in de hand te hebben. Soms moet de slagwerker 
instrumenten tegen elkaar slaan of ermee rammelen of schudden om geluid te maken. 

OPDRACHTEN 
A. Leer de instrumenten(groepen) kennen

1. Bespreek samen met de leerlingen de verschillende instrumenten(groepen).

• Wat is het verschil tussen de hout- en koperblazers? 

• Kunnen ze het verschil uitleggen tussen een viool, altviool, cello en contrabas? 

• Waarom spelen er meer strijkers in een symfonisch orkest dan slagwerkers?  

2. Bekijk de video-opname van het arrangement dat we met Antwerp Symphony Orchestra 
maakten van Ramses Shaffy’s bekende hit ‘We zullen doorgaan’. Herkennen jullie de 
verschillende instrumenten en familiegroepen? 
 

♪ www.youtube.com/watch?v=oZ4lRy0BpgQ 
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3. Welke instrumenten zijn dit en tot welke instrumentengroep behoren zij?  
Antwoord: viool, fagot, hoorn, trompet, pauk 

4. In de volgende filmpjes maak je kennis met enkele muzikanten van het Antwerp 
Symphony Orchestra. Ze spelen een solowerk in een lege Koningin Elisabethzaal. Deze 
reeks werd opgenomen nadat ons orkest ruim drie maanden had stilgelegen bij de 
eerste lockdown van de coronapandemie in ons land. Kunnen de leerlingen raden welk 
instrument het is en tot welke instrumentenfamilie deze behoort?  
 

♪ https://youtu.be/8Gl5fWV_jeI (tuba) 

♪ https://youtu.be/95FffAc92ew (pauken) 

♪ https://youtu.be/w2BWTe9jNys (dwarsfluit) 
 
(tip: sla de begingeneriek over, anders wordt het antwoord onmiddellijk verklapt) 

5. Soms speelt er wel eens een bijzonder broertje of zusje mee in het orkest. 

• In het stuk van Antonín Dvořák, Serenade voor blazers, speelt ook een contrafagot mee. 
Laat de leerlingen opzoeken wat het verschil is tussen een fagot en een contrafagot en 
bespreek samen. 

• In Quiet City van Aaron Copland speelt ook een Engelse hoorn (ook wel althobo 
genoemd) mee. Laat de leerlingen het verschil opzoeken tussen een hobo, hoorn en 
Engelse hoorn en bespreek samen. 
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B. Orkestbezetting
Het aantal muzikanten in een symfonisch orkest verschilt per muziekstuk. Een kamerorkest 
heeft bijvoorbeeld een veel kleinere bezetting dan een symfonieorkest. 

De bezetting van dit Jubileumconcert met Elim Chan is geen groot symfonisch orkest, maar 
bestaat uit verschillende ensembles. De ideale manier om verschillende instrumentengroepen 
beter te leren kennen.  

De bezetting van een orkestwerk wordt aangeduid met een code. Hiermee wordt aangegeven 
hoeveel houtblazers, koperblazers, slagwerkers en strijkers er nodig zijn en van welke soort. 

In deze bezettingscodes staan achtereenvolgens altijd in volgorde: 

• de houtblazers: fluit - hobo - klarinet - fagot 

• de koperblazers: hoorn - trompet - trombone - tuba

• de slagwerkers: pauken - percussie - harp - piano

• de strijkers: eerste viool - tweede viool - altviool - cello - contrabas

TIP: Als iets tussen haakjes wordt vermeld, dan duidt dit een specifiek instrument aan. 

• Bij de Serenade voor blazers zien we 0.2.2.3(3=cfg) staan. Dat betekent dat de derde 
fagottist geen gewone fagot, maar contrafagot speelt.

• Daarnaast toont 0.1(Eh).0.0 in Quiet City aan dat er geen hobo maar een Engelse hoorn 
(Eh) meedoet in dit werk. 

Kraken jullie de codes van de bezettingen voor het Jubileumconcert met Elim Chan? 

• Aaron Copland Fanfare for the Common Man 
0.0.0.0|4.3.3.1|1.2.0.0|0.0.0.0.0

• Antonín Dvořák Serenade voor blazers in d, opus 44 
0.2.2.3(3=cfg)|3.0.0.0|0.0.0.0|0.0.0.1.1 

• Aaron Copland Quiet City 
0.1(Eh).0.0|0.1.0.0|0.0.0.0|12.10.8.6.4

• Peter Iljitsj Tsjajkovski Serenade voor strijkers in C, opus 48  
0.0.0.0|0.0.0.0|0.0.0.0|12.10.8.6.4
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ONZE CHEF-DIRIGENT: ELIM CHAN
Elim Chan werd geboren in Hongkong in 
1986 en is sinds 2019 chef-dirigent van 
het Antwerp Symphony Orchestra. Ze 
behaalde haar master en doctoraat in 
orkestdirectie aan de Universiteit van 
Michigan en studeerde in 2014 af als 
dirigent. Elim is tot nu toe de jongste 
dirigent bij het Antwerp Symphony 
Orchestra. 

Haar liefde voor muziek vond ze al heel 
snel door haar eerste noot die ze zong 
in het koor van Hongkong. Op 6-jarige 
leeftijd speelde ze al piano. 

Bekijk hier hoe onze chef-dirigent Elim 
Chan zich voorbereidt voor haar eerste 
concert als chef-dirigente bij Antwerp 
Symphony Orchestra. 

♪ https://youtu.be/fkrxuSjktXg

WAT IS EEN DIRIGENT?
De dirigent is de leider van een orkest, de eindverantwoordelijke voor wat het orkest laat horen. 
De dirigent gebruikt een partituur, een boek met de muzieknoten van het stuk. 

De dirigent geeft aan in welk tempo de muzikanten de muziek moeten spelen, hoe hard en hoe 
zacht gespeeld moet worden. Hij/zij geeft dit aan met de handen. 

De rechterhand - de hand van het verstand - geeft het tempo en de tempowisselingen aan, 
de linkerhand - de hand van het hart - duidt orkestleden aan of wijzigingen in dynamiek.  
Daarnaast komt de linkerhand ook van pas bij het omslaan van de bladzijden van de partituur. 
Een dirigent is voortdurend aan het multitasken. 

Een dirigeerstokje of baton is niet verplicht, maar het is wel zeer praktisch. Op die manier 
kunnen ook muzikanten die ver op het podium zitten de gebaren van de dirigent beter zien. 

Er bestaan verschillende manieren om het dirigeerstokje vast te houden. Sommige dirigenten 
nemen het graag tussen 3 vingers, andere hebben liever het uiteinde in de handpalm. Meestal 
houdt de dirigent het stokje in de rechterhand om de maat aan te geven. 

OPDRACHTEN
1. Bespreek samen de rol van de dirigent. Wat doet hij/zij?  

2. Om te dirigeren gebruik je de rechterhand om het tempo aan te duiden en de linkerhand 
om de dynamiek te verduidelijken. Bespreek samen met de leerlingen wat de woorden 
tempo en dynamiek betekenen. 

3. Laat de leerlingen zelf dirigeren. Eigen potlood of pen kan dienen als dirigeerstokje. 
Gebruik hiervoor Dvořáks Serenade voor blazers. Laat de leerlingen ook alleen proberen 
voor de klas. De andere leerlingen kunnen ‘luchthobo’, ‘luchtklarinet’, ‘luchthoorn’, of 
‘luchtcontrabas’ meespelen. Lukt het om de maat te volgen?
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ONTDEK DE MUZIKALE WERELD VAN 
COPLAND, DVOŘÁK EN TSJAJKOVSKI
AARON COPLAND 
De Amerikaanse componist en dirigent Aaron 
Copland (1900-1990) werd geboren in New 
York in een muzikaal nest. Toen hij 11 jaar was, 
componeerde hij reeds de eerste maten van een 
opera. Toen hij 20 jaar was, reisde hij een tijdje 
doorheen Europa om muziek te bestuderen en 
inspiratie op te doen als componist en dirigent. 
Eenmaal terug in New York begon hij lessen te 
geven op verschillende scholen en universiteiten. 
Copland was een belangrijke man voor de moderne 
klassieke muziek in de Verenigde Staten. 

In zijn muziek hoor je allerlei klanken. In zijn vroege 
werken, zoals zijn Pianoconcerto (1927), spelen jazzy 
ritmes een belangrijke rol. Daarna schreef hij meer 
ingetogen werken met complexe harmonieën. 
Copland nam daarop het besluit muziek te gaan 
componeren die door iedereen gesmaakt zou 
kunnen worden. Hij gebruikte daarom eenvoudige 
harmonieën en volksmelodieën, zoals bijvoorbeeld 
in zijn ballet Billy the Kid (1938). 

Fanfare For the Common Man
In 1942 componeerde Copland Fanfare for the Common man, een werk voor koperblazers 
en percussie dat slechts 3 minuten duurt. Hij schreef het in opdracht van het Cincinnati 
Symphony Orchestra. Het werd meteen een hit in Amerika. De muziek herken je direct aan 
de heldhaftigheid en melancholie. De première vond dan ook plaats midden in de Tweede 
Wereldoorlog. Copland schreef het voor ‘de gewone man’. Toen hij de titel boven zijn partituur 
neerpende, had hij alle burgers in gedachten die zich in moeilijke omstandigheden staande 
moesten houden. ‘De uitdaging was om een traditionele fanfare te schrijven, dat de muziek 
krachtig klonk en meteen tot het hart van mensen zou spreken, maar toch ook een eigentijdse 
uitstraling moest hebben’, schreef Copland later.

Veel componisten van filmmuziek imiteren deze stijl wanneer ze soundtracks schrijven voor 
oorlogsfilms. Het werk wordt vaak gebruikt in reclame of bij grote Amerikaanse gelegenheden. 
Zo werd het onder meer gebruikt tijdens een concert bij de verkiezingszeges van de 
presidenten Barack Obama in 2009 of Donald Trump in 2017 of als openingsmuziek van grote 
popconcerten van Bob Dylan of de Rolling Stones. 

Quiet City
In 1939 schreef Copland muziek voor het toneelstuk Quiet City van Irwin Shaw. Later verwerkte 
hij een deel ervan tot een aparte compositie van 10 minuten. Copland zou geprobeerd hebben 
om het hoofdpersonage van het theaterstuk te weerspiegelen in het muziekstuk; een joodse 
man die zijn familie en principes achterlaat om rijk te worden. Oorspronkelijk was het werk 
geschreven voor trompet, altsaxofoon, klarinet en piano, maar Copland herschreef het naar 
solo trompet en Engelse hoorn, begeleid door een strijkensemble. 
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OPDRACHTEN
A. Maak een Copland-mix

Aaron Copland was een echte verzamelaar. Hij was verzot op muziekjes uit allerlei stijlen, 
streken en vormen. Zijn composities waren kleine plakboeken van al wat hij mooi vond: ritmes 
uit de jazz, klanken uit verre streken, bekende cowboyliedjes en herkenbare melodieën. Dat 
klinkt wel eenvoudig, maar Copland verwerkte het materiaal zo intensief dat het kunstwerkjes 
werden.

Probeer met de leerlingen hetzelfde recept toe te passen als Copland in zijn muziek: 

• Verdeel de klas in 2 groepen en laat elke groep een heel eenvoudig en bekend 
kinderliedje kiezen.

• Ga met elke groep aan de slag om het liedje goed samen te kunnen zingen en voorzie het 
liedje van een eenvoudige ritmische begeleiding, zoals klappen in de handen en op de 
billen. Laat de 2 groepen voor elkaar hun liedje brengen. 

• Mix de kinderliedjes: wissel eerst de strofes af. Daarna zingt groep 1 de eerste zin van hun 
liedje, groep 2 antwoordt met de tweede zin van hun liedje enzovoort. Of laat de ritmische 
begeleiding van groep 1 uitvoeren terwijl groep 2 hun eigen liedje zingt, en omgekeerd. 

• Experimenteer, mix, bewerk en varieer! Zo deed Copland het ook. 
 

B. Ga aan de slag met Fanfare for the Common Man. 

1. Wat is een fanfare? Bespreek samen.  
 
Een fanfare kan verwijzen naar een muziekstuk of naar een muziekensemble dat bestaat 
uit koperblazers, eventueel aangevuld met saxofoons en percussie-instrumenten.  
 
Misschien hebben de leerlingen wel al eens een fanfare gezien, die op de maat van de 
muziek door straten marcheert? Een fanfare als muziekstuk is vaak een kort werkje 
dat gebruikt wordt als introductie op een ander werk of gebeurtenis. Fanfares zijn vaak 
ritmisch en energiek.  

2. Welke instrumenten(families) komen aan bod in dit werk?  
 
Als je de orkestcode hebt gekraakt, dan weet je dat er geen houtblazers en strijkers zitten 
in dit ensemble, wel koperblazers en percussie.  

3. Bespreek met de leerlingen wat mogelijke relaties zijn tussen de Tweede Wereldoorlog en 
muziek. Welke rol speelt muziek in dit muziekwerk? 

 

C. Ga aan de slag met Quiet City. 

1. Welke instrumenten(families) komen aan bod in dit werk?  
 
Als je de orkestcode hebt gekraakt, dan weet je dat er geen percussie zit in dit ensemble, 
wel de Engelse hoorn (houtblazer) en de trompet (koperblazer), samen met de volledige 
strijkersfamilie.  

2. Verzin samen met de leerlingen een verhaal rondom de muziek. Wat gebeurt er in de ‘Stille 
Stad’. Wie loopt er rond, is het ochtend of avond? 
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ANTONÍN DVOŘÁK
Antonín Dvořáks (1841-1904) werd geboren in 1841 in 
een dorp net ten noorden van Praag (Tsjechië). Hij was 
de oudste van negen kinderen. Zijn vader was een 
slager die wilde dat Antonín ook slager zou worden, 
maar toen hij zag hoe muzikaal Dvořák was, zorgde hij 
ervoor dat hij viool- en orgellessen kreeg. Dvořák kreeg 
een baan als kerkorganist, hij speelde dus orgel tijdens 
de liederen die in de kerk gebracht werden, maar wat 
hij eigenlijk wilde doen was componeren. Hij diende 
zijn composities in voor een wedstrijd en won. Door het 
prijzengeld kon Dvořák zijn baan bij de kerk opzeggen 
en werd hij bekend als componist.

Ondanks het feit dat hij nooit compositielessen volgde, 
gaf Dvořák compositielessen aan het conservatorium 
van Praag en hij gaf ook een paar jaar les in New York. 

De laatste van de negen symfonieën van Dvořák is 
geschreven in de Verenigde Staten en heeft de bijnaam Uit de Nieuwe Wereld. Hij gebruikte 
hiervoor melodieën die gebaseerd zijn op de Amerikaanse volksmuziek. 
 
De volkse invloed is ook te horen in de Serenade voor blazers, een werk dat Dvořák schreef in 
1878. 
 

OPDRACHTEN  
1. Er staan 2 serenades op het programma van dit concert. Bespreek met de leerlingen wat 

een serenade is.  

2. Ga samen op zoek naar andere voorbeelden van serenades. Komen jullie ook uit bij  
Eine Kleine Nachtmusik van Wolfgang Amadeus Mozart?  

3. De Serenade voor blazers van Dvořák bestaat uit vier delen. Elk deel heeft een titel die 
verwijst naar een tempo aanduiding, de snelheid waarmee een werk moet uitgevoerd 
worden. Kunnen jullie de Italiaanse termen verbinden met de betekenis? 

• Moderato, quasi marcia

• Minuetto. Tempo di minuetto 

• Andante con moto

• Finale. Allegro molto 

Accelerando x
Adagio x
Allargando x
Allegro x
Andante x
Larghetto x
Lento x
Moderato x
Molto x
Presto x
Tempo di Marcia x
Tempo di Minuetto x
Tempo di Valse x

x Gematigd 
x Snel 
x Tempo van een menuet
x Gaande
x Tempo van een mars
x Veel
x Geleidelijk versnellend
x Langzaam
x Langzaam en gevoelvol
x Geleidelijk vertragend 
x Zeer snel
x Langzaam
x Tempo van een wals
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4. Vaak verwijzen tempo-aanduidingen naar bepaalde dansstijlen. Zo is een menuet, 
minuetto in het Italiaans, van oorsprong een Franse dans in een driedelige maatsoort. 
Bespreek samen met de leerlingen hoe zij zouden bewegen op elk deel? Welke dansstijl 
zou je hierop kunnen plakken? 

Aerobics
Afrikaanse dans
Ballet
Ballroom
Boogiewoogie
Breakdance
Buikdans
Disco
Engelse wals
Freestyle

Flamenco
Funk
Hakken
Headbangen
Hiphop
Jazz ballet
Klassiek ballet
Limbo
Moderne dans
Polonaise

Quickstep
Rock and roll
Salsa
Streetdance
Swing
Tango
Tapdansen
Twerken
Volksdans
Wals

5. Welke instrumenten(families) komen aan bod in dit werk? 

Als je de orkestcode hebt gekraakt, dan weet je dat er geen percussie zit in deze serenade, 
wel houtblazers, koperblazers en 2 strijkers. 

De cello- en contrabaspartijen zijn later toegevoegd aan het werk. De contrabaspartij is ‘ad 
libitum’, wat betekent dat de uitvoerder kan kiezen of hij dit instrument of de partij gebruikt of 
niet. Het was in de tijd van Dvořák vaak moeilijk om een contrabas te verkrijgen.

PETER ILJITSJ TSJAJKOVSKI 
Peter Iljitsj Tsjajkovski (1840-1893) was een Russisch 
componist en werd geboren in een gezin van zes 
kinderen. Zijn ouders hadden graag dat hij een 
succesvol ambtenaar zou worden. Dat plan bleek 
echter snel van de baan toen Tsjajkovski werd 
toegelaten tot het pas opgerichte conservatorium 
van Sint-Petersburg. Hij bleek talent te hebben en 
ontwikkelde al vroeg een eigen muzikale stijl met 
invloeden uit zowel Russische als Duitse muziek. 
 
Wat opvalt aan de muziek van Tsjajkovski is zijn 
oneindige inspiratie aan zangerige melodieën. Je zou 
het zo kunnen meezingen. Niemand is ongevoelig 
voor de muziek van Tsjajkovski. Zijn orkestmuziek 
is enorm emotioneel en brengt je helemaal 
ondersteboven. 
 
Tsjajkovski boekte zijn eerste successen met zijn 
symfonisch gedicht Romeo en Julia, schreef zes 
extreem pakkende symfonieën en blies balletmuziek 
nieuw leven in met De Notenkraker. 

Tsjajkovski stierf na het drinken van een met cholera besmet glas water. 
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Toen Tsjajkovski zijn Serenade voor strijkers componeerde in 1880 was hij al een beroemd man. 
Men zag hem als de ambassadeur van de Russische muziek. In dit werk schudt hij de mooiste 
melodieën uit zijn mouw. 
 
Het stuk bestaat uit vier delen: 
1. Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo — Allegro moderato
2. Valse: Moderato — Tempo di valse
3. Élégie: Larghetto elegiaco
4. Finale (Tema russo): Andante — Allegro con spirito
 
Het eerste deel schreef Tsjajkovski als eerbetoon aan de componist Wolfgang Amadeus 
Mozart. Mozart schreef vaak muziekstukken in de sonatevorm, vandaar de verwijzing in de 
titel. Het tweede deel, de wals, wordt vaak als zelfstandig muziekstuk uitgevoerd. Voor de 
finale baseerde hij zich dan weer op een ‘tema russo’, een Russisch thema. 
 

OPDRACHTEN
1. Van muziek kan je soms vrolijk worden, maar ook wel verdrietig. Muziek kan heel spannend 

klinken, maar ook heel slaperig. Welke emoties herkennen de leerlingen in deze Serenade?  

2. Kunnen de leerlingen de Italiaanse titels van de vier delen vertalen aan de hand van de 
beschrijvingen die ze in de vorige opdracht (bij Dvořák) vonden?  

3. Welke instrumenten(families) komen in dit stuk aan bod?  
 
Als je de orkestcode hebt gekraakt, dan weet je dat er enkel strijkinstrumenten aan  
bod komen in dit stuk.  

4. Het eerste deel van deze Serenade is geschreven in een sonatevorm. Zoek samen op 
welke structuur een sonatevorm heeft. Kunnen de leerlingen de sonatevorm horen en 
herkennen? 

 

ALGEMENE OPDRACHTEN
1. Pols bij de leerlingen naar hun orkestervaringen. Hebben ze al eerder klassieke muziek 

beluisterd of gespeeld? Hebben ze al eens een concert bijgewoond of zelf meegespeeld?  
 
Inventariseer voor je begint.  
Wat weten de leerlingen al over het orkest?  
Vraag hen welke woorden in hen opkomen als ze aan een orkest denken.  
Schrijf alle woorden op het bord of in een word cloud, bijvoorbeeld via woordwolk.nl.  
 
Vraag aan de leerlingen welke woorden het belangrijkste zijn.   
 
Tip: je kan deze opdracht ook na afloop van het concert nog eens doen en zo de resultaten 
vergelijken.  

2. Welk werk was het favoriete werk van de leerlingen? Waarom? Wat sprak er hen aan? 
Zouden ze naar een klassiek concert gaan als dit op het programma staat? Waarom wel/
niet?  

3. Laat de leerlingen in de huid van een van de drie besproken componisten kruipen en ga 
aan de slag met hun levensverhaal. Laat hen bijvoorbeeld een leuk filmpje maken waarin 
ze de gekozen componist zijn en zich voorstellen aan de medeleerlingen. 


