lesmap

Beste leerkracht,
Binnenkort woon je met je klas het OORcollege Orfi en Jeurie van het Antwerp Symphony
Orchestra bij. We ontwikkelen deze lesmap omdat we graag willen dat je met je leerlingen —
doelgroep 3e tot 5e leerjaar — extra kan voor- en nagenieten van deze schoolvoorstelling.
We raden deze lesmap voornamelijk aan voor leerlingen die geen voorbereidende workshop
in de klas hebben of als herhaling. 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 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 meegaat in het verhaal. De lesopdrachten
stimuleren de kinderen om zelf op zoek te gaan naar de wondere wereld van klassieke muziek
en ze ontdekken hierbij verschillende kunstvormen.
Orfi & Jeurie is een OORcollege van het Antwerp Symphony Orchestra. In de OORcolleges
worden aantrekkelijke muziekwerken uit het klassieke concertrepertoire verbonden met een
aanstekelijk verhaal. Orfi & Jeurie wordt gebracht door het Antwerp Symphony Orchestra
onder leiding van David Ramael, met Jolijn Antonissen en Bert Verbeke (spel), op een tekst van
Jos Dom en met muziek van o.a. Offenbach en Liszt.
Alle luisterfragmenten in de lesmap zijn beschikbaar op www.antwerpso.be/lesmap.
Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra
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HOE PAST HET OORCOLLEGE
ORFI & JEURIE IN DE OPLEIDING
VAN JE LEERLINGEN?
De opdrachten zijn gelinkt aan de eindtermen muzische vorming vor 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 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 expressie wijzen.
•	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.
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HET VERHAAL
De mythe van Orpheus en Eurydice behoort tot de bekendste liefdesverhalen uit de
wereldliteratuur. Meer dan 2000 jaar geleden beschreven Griekse en Romeinse dichters de
liefde tussen Orpheus en Eurydice in hun gedichten. Het is een liefdesverhaal dat niemand
doorheen de geschiedenis onberoerd heeft gelaten en dat vaak gebruikt werd als inspiratie
voor schilderijen, beeldhouwwerken en muziekstukken. Talrijke componisten zoals Offenbach,
Liszt en Stravinski vonden inspiratie in dit fantasierijk liefdesverhaal. Het Antwerp Symphony
Orchestra stak dit wondermooie verhaal over liefde en vertrouwen in een eigentijds jasje.

Orfi en Jeurie
Orfi is de allerbeste muzikant van de hele wereld. Als hij op zijn lier speelt, doet het zelfs
een klein beetje pijn aan je oren. Maar dat is alleen maar fijn. Want echte kunst… die hoort
een beetje pijn te doen. Als Orfi de snaren van zijn lier streelt, dan komt de zon voorzichtig
van achter de wolk tevoorschijn. De takken van de bomen buigen zich lichtjes voorover
om naar hem te luisteren. De vogels in de lucht worden betoverd door het zoetgevooisde
geluid. Rivieren verleggen hun loop, zelfs gevoelloze rotsen raken ontroerd bij het horen van
de muziek. De eekhoorns, de konijntjes, ja zelfs die lieve kleine schattige lieveheersbeestjes
kunnen hun pootjes amper in bedwang houden en beginnen te dansen.
Jeurie, een adembenemend mooie bosnimf. Ze wordt verliefd op Orfi die zo mooi lier speelt.
Een trouwfeest kan niet uitblijven. Het trouwfeest zorgt voor een explosie van vreugde,
maar ook van verdriet want de arme Jeurie wordt gebeten door een giftige slang en dat
brengt Jeurie naar het dodenrijk. De schreeuw die aan Orfi’s mond ontsnapt, vervult de
hele vallei met afschuw en angst. De wereld valt stil en Orfi hangt zijn lier aan de wilgen.
Hij beslist nooit meer muziek te maken. Dat kan de oppergod Zeus en zijn vrouw Hera niet
laten gebeuren. Zij geven Orfi de kans om zijn Jeurie terug te halen uit de Onderwereld van
Hades en Persephone. Hij moet hiervoor een heikele tocht ondernemen voorbij de drieste,
driekoppige hellehond Cerberus en langs de bokkige, behoorlijk zwijgzame veerman
Charon. Orfi’s wapen? Zijn trouwe lier waarmee hij alles en iedereen met zoete klanken
kan betoveren. Orfi slaagt erin het Dodenrijk binnen te geraken en kan Jeurie voor zich
terugwinnen op één voorwaarde: zolang Orfi niet uit het Dodenrijk is, mag hij niet omkijken
om te zien of Jeurie wel volgt. Als dat maar goed afloopt!

Klasopdracht
Toon het videofragment ‘The tragic myth of Orpheus and Eurydice’ van Brendan
Pelsue (https://youtu.be/RhaepLsP5eg) aan de klas via smartboard of beamer.
Vertel aan de leerlingen wat de bedoeling is, namelijk dat ze een verhaal te zien
gaan krijgen en dat ze zelf moeten verzinnen wat er gebeurd is. Speel het filmpje af
zonder geluid.
Verdeel de klas in groepen. Elk groepje bedenkt een verhaal bij het videofragment. De
leerlingen moeten dit zo concreet mogelijk maken door ook zelf namen te bedenken voor de
verschillende personages. Ten slotte kunnen de leerlingen ook een einde verzinnen. Hoe loopt
het verhaal volgens hen af?
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Orfi en Jeurie in de kunsten (zie werkbundel)
Het verhaal van Orpheus en Eurydice bestaat al eeuwenlang in de kunsten.
Wat is volgens jou het oudste/meest recente kunstwerk?
Wat vind je het mooist?

Orpheus and Eurydice, 1862, Edward Poynter
WikiArt.org

Orpheus op een vaas, 450 v.Chr
https://interactiveancients.wordpress.com/2013/07/11/orpheusvase-by-the-orpheus-painter/

Orphée, 1969, Marc Chagall, Olie op doek
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/impressionist-modern-art-eveningsale/orphee

Orpheus & Eurydice, 1893,
Auguste Rodin
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/191330
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Wie is wie? (zie werkbundel)
Laat de leerlingen afbeeldingen opzoeken van de mythische personages uit het verhaal.
Verdeel de leerlingen in verschillende groepjes en laat hen een personage voorstellen aan
de klas. Ze vertellen wat ze hebben gevonden over het personage en wat typisch is voor het
personage.
Tijdens de opdracht kan het volgende muziekfragment worden afgespeeld, namelijk de
‘ouverture’ uit ‘Orphée aux Enfers’ van Jacques Offenbach.
Teken hier het personage

Eigenschappen - attribuut

Orpheus (Orfi)

> lier
>m
 uzikaal, kan met zijn muziek dieren
en bomen doen dansen

Eurydice (Jeurie)

> bosnimf
> bloemenkrans

Persephone

> v rouw van Hades
> koningin van de onderwereld

Hades

> drietand
>g
 od van de onderwereld

Charon	> veerman van de zwarte Styx, pendelt
tussen de levenden en de doden
> boot

Cerberus

>d
 riekoppige hond
>b
 ewaker van de onderwereld
(komt ook voor in Harry Potter:
Pluisje’)
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Extra opdracht
Uitbeelden
In een volgende stap kunnen de leerlingen de mythische personages
uitbeelden en moet de rest van de klas raden wie ze uitbeelden.
De personages die uitgebeeld kunnen worden:
Orpheus

beste muzikant ter wereld met zijn lier

Eurydice

bosnimf met haar bloemenkrans

(Orfi als koosnaampje)

(Jeurie als koosnaampje)

 eus
Z
oppergod en baas van alle goden
Hera
vrouw van Zeus
Hades
god van de Onderwereld met zijn drietand
Persephone
vrouw van Hades
Charon	veerman die de geesten overvaart naar het rijk der doden
Cerberus	driekoppige hond en bewakers van de onderwereld

Extra opdracht
Word zelf ook een god voor 1 dag
Het verhaal is doordrongen van moeilijke Griekse namen. De leerlingen
moeten zichzelf een eigen godennaam geven. De jongens zetten bijvoorbeeld
‘-us’ achter hun naam en de meisjes ‘-yke’. Pieter wordt dan bijvoorbeeld
Pieterus of Jana wordt Janayke. Elke leerling krijgt zo een goden of
godinnennaam maar welke superkracht zou je zelf willen bezitten.
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GEEN VERHAAL ZONDER MUZIEK
Antwerp Symphony Orchestra speelt 4 eeuwen muziek
Met Orfi & Jeurie toont het Antwerp Symphony Orchestra dat het mythologische verhaal van
Orpheus en Eurydice meer dan 4 eeuwen lang inspiratie heeft geboden aan componisten
zoals Monteverdi, Gluck, Offenbach, Liszt, Stravinski en Hovhannes. Elk van hen verzon muziek
rondom het liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice.
Om jullie onder te dompelen in het symfonisch orkest verwijzen we naar het orkestkwartet en
de fiches over de 4 instrumentengroepen op onze website :
https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/lesmap.

Instrumenten in de kijker (zie werkbundel)
Tijdens de voorstelling van Orfi en Jeurie komen twee bijzondere
instrumenten voor die we graag in de kijker zetten, namelijk de lier
en de althobo.

Muse speelt op een Griekse vaas,
440-430 v. Chr.,
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyre#/
media/File:Mousai_Helikon_Staatliche_
Antikensammlungen_Schoen80_n1.jpg

De lier is een snaarinstrument dat erg veel lijkt op een kleine harp.
Op de zangstem na is de lier het oudste instrument ter wereld.
Al meer dan 5000 geleden bespeelden mensen uit het MiddenOosten de lier. Het instrument werd vooral bekend bij de Grieken
en de Romeinen en leefde door tot in de middeleeuwen. De oude
Grieken geloofden dat de lier was uitgevonden door de god
Hermes. Deze had hem aan Apollo geschonken, de god van de
zang en de dichtkunst. De lier zelf werd daarmee het symbool van
muziek en poëzie (dichtkunst). Wie op de lier speelde, kon daar
mensen betoveren, of wilde dieren temmen. De lier leeft vandaag
verder in de harp. Deze harp wordt gezien als het bijzondere
broertje of zusje van het orkest.
 ijk na of voor het concert ook zeker eens naar de gevel
K
van de Elisabethzaal en zoek de lieren verwerkt in de architectuur
van het gebouw.

De hobo behoort tot de familie van de houtblazers. De hoboïst blaast
lucht in het instrument door een rietje, dat hij tussen de lippen neemt.
De althobo is het grotere broertje van de hobo en wordt ook wel
Engelse hoorn genoemd. Vroeger, toen er nog nauwelijks kleppen
gebruikt werden, moest men de althobo in een hoek bouwen, omdat
het instrument anders veel te lang zou zijn. In het Frans zei men “corps
anglé”, wat letterlijk “gehoekt lichaam” betekent. Dat werd algauw
“cor anglais”, vertaald als Engelse hoorn. Ook de term “cor anglais”
zelf wordt vaak gebruikt. De althobo is dus geen hoorn, maar een
soort hobo die groter is en dus lager klinkt. Je kan de Engelse hoorn
herkennen aan de vorm van het rietstuk: daarin zit een bijzonder
knikje.
Zowel de lier als de althobo hoor je in dit prachtig luisterfragment
‘Orpheus’ (Symphonic Poem no. 4) van Franz Liszt.
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https://www.wikiwand.com/nl/Althobo

Luisteropdracht
Laat de leerlingen luisteren naar verschillende muziekfragmenten uit de voorstelling.
Let op: op zich zijn er geen juiste of foute antwoorden. Het belangrijkste is dat ze zich inleven
in de muziek. Elke leerling voelt namelijk de muziek op zijn manier aan. Onderstaand vind
je als leerkracht alvast een ‘logische’ koppeling tussen de muziek en het verhaal. Je kan de
fragmenten in willekeurige volgorde afspelen en de leerlingen laten raden bij welke scène het
fragment past.
Om de leerlingen gericht te laten luisteren naar de muziek geef je volgende luistertips nog mee.
Deze vullen ze in op het invulblaadje.
Hoe zou je de verschillende luisterfragmenten dirigeren? (snel-traag)
	Welk gevoel (blij, bang, boos, verdrietig, verliefd, verlegen, fier,…)
geeft het luisterfragment jou? (Duid de juiste emoji aan)
	Geef elk luisterfragment een score van 1 tot 10.
Wat vind je het mooiste luisterfragment?
Luisterfragment A
Monteverdi - Toccata: trouwfeest van Orfi en Jeurie
	Luisterfragment B
Hovhaness - Meditation on Orpheus: Orfi rouwt om de dood van Jeurie
Luisterfragment C
Gluck – Ballo 1: Orpheus komt bij de driekoppige hond Cerberus.
Luisterfragment D
Liszt – Orpheus: Orfi speelt voor Persophone op zijn lier

Extra opdracht energizer
Vlaggenstok op Monteverdi
Speel vlaggenstok op Monteverdi’s Toccata. De stok is de sluier van Eurydice
(Jeurie). Als de muziek stopt dan stopt de persoon tussen twee personen in.
Deze moeten in tegengestelde richting rond de cirkel lopen om als eerste de
bruid sluier te grijpen. Diegene die verliest neemt de sluier over en het spel
begint opnieuw.
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YES YOU CANCAN!
Het bekendste stuk uit de OORcollege van Orfi en Jeurie is ongetwijfeld de ‘Cancan’ van
Jacques Offenbach. Neem het stuk van deze operette-componist onder de loep samen met je
leerlingen.
Jakob Offenbach werd in 1819 in Keulen geboren. Hij was zo getalenteerd in het spelen van
cello, dat zijn vader hem met zijn broer Julius die viool speelde, naar het conservatorium
in Parijs stuurde. Jakob veranderde daar zijn naam in Jacques. In de tweede helft van de
negentiende eeuw was Parijs een culturele en bruisende stad. Opera’s en operettes waren
toen erg in de mode en Offenbachs muziek werd er erg populair. Het vrolijke deuntje van zijn
cancan kon je zelfs in de straten horen zingen. Offenbach verwerkte de cancanmuziek in zijn
compositie Orphée aux enfers (1858).
Beluister de cancan van Jacques Offenbach en fantaseer dat ook jij op het trouwfeest van Orfi
en Jeurie bent uitgenodigd om de benen van onder je lijf te dansen.
Meezingen maakt het natuurlijk nog leuker! Samen met de leerlingen kan je onderstaande
tekst zingen op het overbekende deuntje van Offenbach. Dit liedje kan door de leerlingen
meegezongen worden met het mp3-bestand. Zing het thema snel en probeer er zeker ook een
dansje op. Kan de leerlingen het volhouden?
Beluister nu ook de versie van Camille Saint-Saëns (https://www.youtube.com/watch?v=4IPvORwRm0) Hij maakte een parodie op het melodietje door het uiterst langzaam te spelen en
zo in de ‘Carnaval der dieren’ een schildpad uit te beelden. Zing nu het thema langzaam en
vertraag ook je dans.
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Zelf aan de slag met de cancan
Wat is er leuker dan zelf muziek maken! Via de volgende link (https://www.youtube.com/
watch?v=x-YtK_EvmiY) kunnen de leerlingen zelf aan de slag. Letterlijk dan. Met behulp van
slaginstrumenten gaan de leerlingen via een grafische partituur de cancan ritmisch mee
vorm geven. In het filmpje worden de volgende slaginstrumenten gebruikt, namelijk een
handtrommeltje, een tamboerijn, claves (slagstokjes), een triangel of shaker. Gebruik een ander
slaginstrument wanneer bepaalde slaginstrumenten niet voorhanden zijn in de klas. Aan het
begin van het filmpje wordt de legende van de grafische partituur weergegeven. Dit overloop
je met de klas. Zo weten de leerlingen hoe en wanneer ze moeten reageren op de symbolen
van de grafische partituur. Indien het in begin te snel gaat voor de leerlingen kan je in de
instellingen de afspeelsnelheid van het filmpje vertragen.
Via volgende link (https://www.youtube.com/watch?v=D-xftYEWxz8) kan je samen met de
leerlingen de cancan ook met boomwhackers spelen. Je hebt 8 verschillende boomwhackers
nodig, namelijk C-D-E-F-G-A-B-C’. De leerlingen moeten attentief reageren op de grafische
partituur en op het tempo aangezien de cancan steeds wordt versneld. Plezier verzekerd!
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Drama-opdracht na het OORcollege
Verdeel de klas in groepen. Elk groepje speelt het verhaal na. De leerlingen
moeten dit zo concreet mogelijk maken door ook zelf namen te bedenken voor de
verschillende personages. Ten slotte kunnen de leerlingen ook een alternatief einde
verzinnen. Hoe loopt het verhaal volgens hen af?
Ze spreken een rolverdeling af van wie de verteller is, wie welk personage is,…
Laat de leerlingen verschillende attributen uit de klas gebruiken (zoals een emmer,
borstel, papieren hoedje...). Na de eerste brainstorm van de groepen kan het nodig
zijn het verhaal nog eens te overlopen zodat ze hun verhaal nog kunnen verfijnen.

Extra beeldopdracht
Maak je eigen lier
Kijk op de volgende youtube-link voor een gedetailleerde werkbeschrijving:
https://www.youtube.com/watch?v=TWQeIqMeykQ
Benodigd materiaal
Dubbel gelaagd karton, 2 houten stokjes/deuvels (ongeveer 10 cm lang), verf,
5 (gekleurde) elastiekjes of katoenkoord, dun touw
Benodigd gereedschap
mes (schaar is optioneel), lijmpistool, liniaal/meetlint, potlood, boor of stevige
priknaald, wattenstaafje of iets kleins om elastiekjes door het karton te
duwen, rond deksel om te gebruiken als sjabloon voor rondingen (optioneel)
Werkwijze
STAP 1	Snij een dik karton in de vorm van een rechthoek met een schaar.
Stem de grootte van je karton af om de lengte van je houten
stokjes.
STAP 2	Teken het sjabloon van de lier.
STAP 3	Snij het sjabloon van de lier uit het karton.
STAP 4	Schilder het karton in een gewenste kleur én schilder ook de
stokjes (optioneel).
STAP 5	Boor en prik gaten in het karton. Door deze gaten duw je het touw
door en bevestig je in kruis het houten stokje op het karton. Doe
dit zowel aan de onderkant als de bovenkant van de lier. Check
hoe fel de elastieken gespannen kunnen zijn. Zo ken je de afstand
tussen de 2 stokjes. Hoe meer ze gespannen zijn, hoe meer de
elastiekjes gaan klinken.
STAP 6	Maak met een lijmpistool de touwtjes aan de achterkant vast.
STAP 7	Boor of prik gaatjes achter het houten stokje onderaan de lier.
Hier moeten de elastiekjes door.
STAP 8	Duw de elastiekjes door de gaten en trek de elastiek er helemaal
door met een pincet. Dit kan een lastig werk zijn. Maak de
elastieken aan de bovenkant vast met een knoop.
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