
Orfi en Jeurie in de kunsten
 Wat is volgens jou het oudste/meest recente kunstwerk? 
 
 Herken je scènes uit het verhaal op de kunstwerken?

Werkbundel voor leerlingen
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Wie is wie? 
  Maak bij elk personage een tekening en benoem de eigenschappen. 
 
 Heeft het personage een speciaal attribuut? 

Teken hier het personage Eigenschappen - attribuut

Orpheus (Orfi) 

Eurydice (Jeurie) 

Persephone 

Hades 

Charon 

Cerberus 
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Geen verhaal zonder muziek
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 Midden-
Oosten 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.

De hobo behoort tot de familie van de houtblazers. De hoboïst blaast 
de 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.
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Luisteropdracht

 Tempo Gevoel Score

Luisterfragment A Snel  
😃  😡  😲  😍  😢  😊 Traag

Luisterfragment B Snel 
😃  😡  😲  😍  😢  😊 Traag

Luisterfragment C Snel 
😃  😡  😲  😍  😢  😊 Traag

Luisterfragment D Snel 
😃  😡  😲  😍  😢  😊 Traag
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Woordenzoeker
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