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Beste leerkracht,

Binnenkort woon je met je klas het OORcollege Hector van het Antwerp Symphony Orchestra 
bij. In deze lesmap vind je achtergrondinformatie en wen om je leerlingen enthousiast 
te maken voor de Symphonie fantastique van Hector Berlioz, dat bekendstaat als hét 
meesterwerk van de Franse componist.

Bert Verbeke, Peter Thyssen en Tanya Zabaryla spelen gebeurtenissen uit het dramatische 
leven van Hector Berlioz. De kinderen maken kennis met personages als Hector, zijn geliefde 
muze Estelle, een stokoude orgelleraar en een weerbarstige vader. Dit meeslepende verhaal 
werd geschreven door Joris van den Brande. Het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding 
van Olivier Robe zorgt voor de muzikale uitvoering.

Deze lesmap is bedoeld als inspiratiemap en bevat naast praktische informatie voor de 
leerkracht nog tal van creatieve muzische opdrachten voor in de klas. Aan de hand van 
deze opdrachten ontdekken leerlingen de oneindige kracht van emoties die verwerkt zitten 
in romantische klassieke muziek. De kinderen kruipen in de huid van een componist en 
improviseren een zelfgemaakt liedje dat draait rond gevoelens. 

Na afl oop 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 en de acteurs? Welke muziekinstrumenten horen ze graag? Je vindt leuke 
afsluiters in de lesmap.

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

Veel plezier!
Antwerp Symphony Orchestra

Door het Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Olivier Robe, met 
Bert Verbeke, Peter Thyssen en Tanya Zabaryla (spel), op tekst van Joris Van den Brande en 
muziek van Hector Berlioz. 

lesmap
HECTOR
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EINDTERMEN
De opdrachten in de lesmap zijn gelinkt aan de eindtermen muzische vorming 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.

• De leerlingen kunnen luisteren; toonhoogte en ritme goed nadoen; improviseren en 
experimenteren.

• De leerlingen kunnen 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.
• De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel, door middel 

van de spelvorm ‘tableau vivant’.
• De leerlingen kunnen een ritmisch gesproken gedicht met verschillende dynamieken (met 

de stem of muziekinstrumenten) als eindproduct voorbrengen.
• De leerlingen kunnen werken aan samenspelen, verbeelden en prestatievaardigheden.

Muzische vorming – beeld
• De leerlingen kunnen de zintuigen gebruiken bij kritisch observeren van het schilderij ‘De 

Schreeuw’ van Edward Munch.
• De leerlingen kunnen zich openstellen om plezier en voldoening te vinden in het beeldend 

vormgeven van een schilderij in dezelfde stijl, maar met een andere emotie. 

Muzische vorming – attitudes
• De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
• De leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst 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.
• De leerlingen kunnen respect tonen voor uitingen van leeftijdgenoten.

Meer info op www.onderwijsdoelen.be/muzische-vorming-lager-onderwijs
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SYMPHONIE FANTASTIQUE
Het verhaal en de componist
De Symphonie fantastique verklankt een episode uit het leven van Hector Berlioz. Tijdens het 
OORcollege wordt een jeugdige versie van het levensverhaal van Hector verteld, grotendeels 
gebaseerd op waargebeurde feiten uit zijn leven.

Louis Hector Berlioz werd geboren op 11 december 
1803, in La Côte-Saint-André, een klein Frans dorpje 
in de buurt van Grenoble aan de voet van de 
Alpen. Zijn vader was een strenge, overbezorgde 
plattelandsdokter. Hij besloot om het onderwijs van zijn 
zoon op zich te nemen, zodat Hector niet meer naar 
‘die school vol gevaren’ hoefde te gaan.

Tijdens zijn eerste communie hoorde Hector een 
bijzonder mooie hymne. Deze muzikale ervaring 
inspireerde de kleine jongen om te gaan musiceren. 
Hij startte met zang-, fl uit- en gitaarles. De 
muziekleerkrachten ontdekten al snel dat Hector een 
uitzonderlijke gave had.

Toen Hector een bezoek bracht aan zijn grootvader, 
ontmoette hij Estelle Duboeuf. Zij was zes jaar ouder 
dan Hector en had geen oog voor hem. Hector 
daarentegen was op slag verliefd op Estelle en raakte 
volledig in de ban. Zodanig zelfs dat Estelle op een 
dag een stemmetje in zijn hoofd werd. De stemmetjes 
en zinnetjes die Estelle in zijn hoofd fl uisterde, werden 
omgetoverd in romantische composities.

Op veertienjarige leeftijd was Berlioz ervan overtuigd 
dat hij muziek wilde studeren aan het conservatorium 
van Parijs. Zijn vader besloot echter dat hij apotheker 
moest worden. Hector trok met grote tegenzin naar 
Parijs om er geneeskunde te studeren. Na een tijd 
weerstond hij de druk van zijn vader en componeerde 
hij stiekem een werk om toch toegelaten te worden 
aan het Parijse conservatorium.

Tijdens zijn studies werd Berlioz opnieuw verliefd. 
Dit keer viel zijn oog op de Ierse toneelspeelster 
Harriet Smithson. Zijn ongelukkige passie voor haar 
inspireerde hem tot het schrijven van de Symphonie 
fantastique.

Dat Berlioz en de vrouwen niet altijd een even goede match waren bleek nog maar eens in 
1831. Hij vertrok toen vanuit Rome naar Parijs met twee pistolen en een fl esje gif omdat hij had 
gehoord dat zijn toenmalige verloofde ‘Marie Moke’ achter zijn rug getrouwd was.
Hij had zich voorgenomen om Marie, haar moeder en zichzelf te vermoorden. Gelukkig 
bekoelde zijn woede onderweg en is het nooit zo ver gekomen.

Uiteindelijk trouwde Hector toch met Harriet Smithson. Samen kregen ze een zoon, maar 
Harriet en Hector waren niet gelukkig samen. Na de dood van Harriet trouwde Hector met een 
zangeres. Wanneer ook zij stierf, kwam Hector opnieuw in contact met zijn jeugdliefde Estelle. 
Je merkt het: over het liefdesleven van Berlioz kan je een soapserie in verschillende seizoenen 
schrijven.

Credit: Wikimedia Commons
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De muziek
Toen Hector Berlioz in 1830 zijn Symphonie fantastique componeerde – zijn opus 14 – maakte 
hij daar programmamuziek van die een episode uit zijn leven beschrijft. Berlioz heeft het werk 
gebaseerd op zijn verhouding met de Ierse actrice Harriet Smithson. De volledige naam van de 
compositie was oorspronkelijk ‘Episode de la vie d’un artiste, symphonie fantastique en cinq 
parties’. 

De vijf delen van de symfonie zijn:
• Rêveries – Passions (Mijmeringen – Hartstochten)
• Un bal (Een bal)
• Scène aux champs (Scène op de velden)
• Marche au supplice (Gang naar het schavot)
• Songe d’une nuit du sabbat (Droom van een heksensabbat)

Bij uitvoeringen van dit werk hoort dit programma onder de toehoorders uitgedeeld te worden, 
zodat zij over de nodige achtergrondinformatie beschikken.

Berlioz plaatste echter ook centraal – als rode draad doorheen het programma – de idée-fi xe. 
Een idée-fi xe is een obsessief muzikaal motief, dat gekoppeld is aan een gedachte of een 
persoon. In dit werk verwijst de idée-fi xe naar zijn geliefde Harriet Smithson. 

Berlioz ging nog een stap verder en voegde ook ongebruikelijke instrumenten toe aan het 
orkest. Zo worden er vier harpen voorgeschreven en hoor je voor het eerst een klok in een 
orkest. 

♪ Luisterfragment 11 

Er werden ook ongebruikelijke speelmanieren gevraagd van de spelers. In een bepaalde 
passage moesten de violisten met het hout van de strijkstok over de snaren krassen, dit noemt 
men ‘col legno’. 

Dankzij al deze vernieuwingen en de grote dramatiek in dit werk is de Symfonie fantastique
een van de bekendste orkeststukken uit de muziekgeschiedenis geworden.

Credit: Wikimedia Commons/Dramatic Chipmunk
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SUGGESTIE
Als je graag nog meer wil lezen over deze man die een 
erg bewogen privéleven had dat voortdurend in het 
teken stond van polemieken en controverses, dan zijn 
de memoires van Hector Berlioz een aanrader. 

Mijn leven 1834-1865 (Arbeiderspers)

WIST-JE-DAT
• De Symphonie fantastique werd voor het eerst op 5 december 1830 

uitgevoerd in de zaal van het conservatorium van Parijs. In de jaren daarna 
herwerkte Berlioz grote delen tot hij het werk in 1845 publiceerde. Het werk 
zoals we het nu kennen is dus anders dan het origineel uit 1830.

• Berlioz’ plannetje om een idée-fi xe te gebruiken in zijn muziek werkte. 
Zijn onbereikbare geliefde Harriet Smithson verscheen op de première. 
Ze was helemaal weg van het stuk. Na het concert ontmoette ze Hector, 
vervolgens zagen ze elkaar regelmatig tot ze gingen trouwen.

• Berlioz heeft later nog een vervolg geschreven op deze symfonie: ‘Lélio ou 
le retour à la vie’ voor koor, declamator en orkest.

• Berlioz wilde wel 220 musici hebben in zijn orkest, maar kreeg er 
uiteindelijk ‘slechts’ 130 voor de première van zijn werk. 

• Berlioz kon naast componeren ook zeer goed schrijven. Zo schreef hij 
naast artikels en essays ook zijn memoires.
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OPDRACHTEN
Levende beelden en gevoelens
Drama/muziek

Het levensverhaal van Hector 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.

OPDRACHT 1
LEVENDE BEELDEN/DRAMA
De leerlingen worden verdeeld in groepjes van vier. Per ronde geeft de leerkracht elk groepje 
een start-tableau in de vorm van een korte beschrijving van een situatie uit het leven van 
Hector.

De leerlingen maken een tableau van deze beschrijving, al dan niet met attributen. Elk groepje 
bedenkt zelf een situatie en een gebeurtenis die passen bij dit tableau. 

In een volgende stap bedenken de leerlingen een tweede tableau. Dat is meteen het 
eindtableau van deze situatie. Deze twee tableaus tonen ze tot slot aan de groepjes die niet 
aan de beurt zijn. Zij moeten raden wat er is gebeurd. 

Mogelijke situaties:
1. Hector gaat samen met zijn papa op doktersronde. Ze bezoeken twee patiënten.
2. Enkele patiënten zitten te wachten in de wachtkamer van de dokter. Het gaat om Kevin 

Keelontsteking, Tom Tenniselleboog, Erika Eksteroog en Lola Liefdesverdriet.
3. Hector zit in de kerk te bidden voor zijn eerste communie. Het kinderkoor is bezig met een 

repetitie. Ook de mooie Estelle zingt mee in het kinderkoor.
4. Organist Jean-François geeft orgelles aan Hector. Twee andere leerlingen wachten 

intussen tot het aan hen is.
5. Hector vertrekt voor een fi etstochtje met de mooie Estelle en haar vriendin. In de verte 

staat de overbezorgde papa te zwaaien met een helm en een fl uovestje.

Voorbeeld van een ‘tableau vivant’ Credit: https://thedetailedhistory.com/wp-content/uploads/2017/09/
tableaux-vivants-760x400.jpg
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Verschillen in emoties
Drama/muziek

OPDRACHT 2
IK VIND JE ... (ORKESTINSTRUMENT)
De leerkracht verdeelt de leerlingen in duo’s die in twee rijen tegenover elkaar gaan staan. 
Speler A zegt tegen Speler B: ‘Weet je wat ik van jou vind? Ik vind je een ...’
Bijvoorbeeld een trompet, een pauk of een viool. De leerlingen mogen alleen een 
muziekinstrument uit het orkest noemen zonder bijvoeglijk naamwoord. Dus niet: ‘Ik vind je 
een mooie viool.’ Speler B antwoordt met: ‘Bedankt!’ waarbij de reactie van speler B gebaseerd 
moet zijn op de intonatie van Speler A. Het moet als het ware een vertolking zijn van het 
gekozen instrument.

OPDRACHT 3
ERVANDOOR (DEEL 1)
Bij deze drama-opdracht kiest de leerkracht telkens één van de volgende muziekstukken uit:

♪ Luisterfragment 7 (triest, ingetogen)

♪ Luisterfragment 11 (onheilspellend, spannend)

♪ Luisterfragment 2 (zenuwachtig, druk)

♪ Luisterfragment 8 (vanaf seconde 20 ... grappig)

Op basis van wat ze horen, lopen de leerlingen in een bepaalde emotie door de speelruimte. 
Als de muziek stopt, zeggen ze in die emotie: ‘We gaan ervandoor.’ Na elke ronde bespreekt de 
leerkracht met de leerlingen wat de situatie kon zijn. Waar gingen ze bijvoorbeeld naartoe?

OPDRACHT 4
ERVANDOOR (DEEL 2)

Speler A: ‘Ik maak het uit!’
Speler B: ‘Wat?’
Speler A: ‘Dat is echt wel het beste.’
Speler B: ‘Ga ik je dan nooit meer zien of horen?’
Speler A: ‘We spreken het zo af dat ik voortaan verder leef als een stemmetje in je hoofd.’
Speler B: ‘Goed... dan ga ik er maar vandoor!’

De leerkracht verdeelt de leerlingen in tweetallen en geeft elk tweetal een emotie mee zoals: 
bang, boos, blij of verdrietig of een andere complexe emoties. De leerlingen bereiden de 
bovenstaande dialoog voor op basis van de toegewezen emotie. Als iedereen zich goed heeft 
voorbereid, speelt elk tweetal hun dialoog. De leerlingen raden welke emotie er werd gespeeld. 

SUGGESTIE

De Gevoelsmonster-kaarten van Jutta Höch-Corona en 
Christian Corona zijn heel handig als je op een muzische 
manier rond gevoelens werkt. Ze zijn te koop als een set van 
25 kaarten in verschillende formaten, verpakt in een box en 
met veel tips voor gebruik. De kaarten zijn op een kunstzinnige 
manier getekend en hebben geen naam, waardoor er meer 
ruimte voor interpretatie mogelijk is. 
Deze kaarten kan je bestellen bij www.earthgames.nl
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Idée-fi xe met de stem
Drama/muziek

Een idée-fi xe is een kort fragment dat steeds herhaald wordt doorheen het hele muziekstuk. 
Het geeft een bepaald thema weer. Bij Berlioz is het de passie die je voelt voor een meisje 
wanneer je verliefd bent. Maar het zou natuurlijk net zo goed over je grote passie voor voetbal, 
dansen of taarten bakken kunnen gaan.
Gevoelens voor een bepaalde passie durven wel eens te veranderen. De ene dag ben je nog 
laaiend enthousiast over je passie om taarten te bakken, een andere keer ben je net erg boos 
omdat je nieuwe recept niet lukte. Nog een andere keer ben je ontzettend verdrietig omdat je 
zout gebruikte in plaats van suiker.
Zo was het ook met Berlioz. De ene dag stond hij te trillen op zijn benen als hij verliefd dacht 
aan Estelle. De dag erop was hij erg boos omdat zijn liefde niet werd beantwoord. Weer een dag 
later was hij uitzinnig blij omdat hij met haar mee mocht fi etsen.
Al die gevoelens en emoties gebruikte Berlioz in zijn muziek en in zijn idée-fi xe.
Hij zorgde ervoor dat het melodietje van de idée-fi xe altijd met een andere emotie werd 
gespeeld. Net daardoor werd zijn Symphonie fantastique erg spannende muziek, die 
allesbehalve saai is om naar te luisteren.

OPDRACHT 5
IDÉE-FIXE MET DE STEM

Het doel van deze opdracht is het leren en durven experimenteren met de verschillende 
dynamieken van de stem, in het bijzonder door middel van echo. 
De leerkracht zegt korte zinnetjes voor die de leerlingen nazeggen. De leerkracht maakt daarbij 
gebruik van afwisselend zachte, harde, hoge, trage, snelle en langzame tonen. Het is belangrijk 
bij deze oefening dat het in de maat gebeurt. Zorg er dus voor dat het zonder onderbreken 
lekker doorgaat. Zo krijg je een swingend geheel en ontstaat er een fl ow. 

Dit zijn enkele voorbeelden:
- Heeh hooh!
- Ali baba bebi ooh!
- Dokterstas en stethoscoop!
- Yogi to bodo dee!
- Flata tidi fl ata tee!
- Neem jij ook je koorboek mee?
- Ja, ik fi ets nu met Estelle!
- Orgelleraar wat speel jij snel!
- Ik schenk jou een mooie roos!
- Neen, ik wil geen dokter zijn !
- Koko kadi bo bo doe!
- Flip fl ap fl ozie friedie broe!
- Gekke stem daar in mijn hoofd!
- Wond infectie bacterie griep!
- Krip knap knoza!

Hoe groter de contrasten zijn, hoe spannender het wordt! Door zo te spelen met echo en 
verschillende emoties kan een complete song ontstaan. Het werkt ook goed om één stukje 
tekst steeds op een andere manier te herhalen.
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Na deze klassikale voorbereiding kan je de leerlingen in duo’s of in groepjes van vier verder 
aan de slag laten gaan. De leerlingen krijgen een paar minuten de tijd om zelf vier originele 
echoklanken te bedenken (zinnetjes hierboven). Bij de klassikale presentatie geeft elk team de 
roep (call) en de klas imiteert (response), totdat de hele compositie is uitgevoerd. 
Bij de uitvoering wordt gelet op originaliteit en afwisseling in manieren van voordoen.

OPDRACHT 6
MUZIEKVERHAAL
Muziek en drama

Het doel van deze opdracht is dat leerlingen een tekst gebruiken om er muzikaal mee te 
werken. Ze krijgen een klein fragment uit het script van het verhaal van Hector op papier. Het is 
het moment dat hij Estelle voor het eerst in het koor ziet.

Ik loop door die lange gang naar voren.
Alles baadt in een gouden licht.
Voor mij staat een koor van meisjes.
Met ook zo’n witte schorten en witte sokjes.
Plots begint dat meisjeskoor te zingen. Voor mij.
Jongens toch, zo’n mooie muziek heb ik nog nooit gehoord!
En zo’n mooie meisjes heb ik nog nooit gezien.
Vooral die éne.
... 
Mijn hartje trilt bijna uit mijn lijf.

Zet de tekst zo op een A4 dat de leerlingen er met behulp van grafi sche notatie toonhoogte en 
toonduur bij kunnen schrijven.

Vorm duo’s.

• In de eerste fase lezen de leerlingen elkaar in duo’s het gedicht voor waarbij ze de 
uitspraak van de woorden zo veel mogelijk variëren (langzaam, sneller, accenten, 
intonatie).

• De leerlingen luisteren naar elkaars uitspraak.
• Na 1 minuut wisselen de leerlingen hun ervaringen uit over het beluisteren van elkaar. 
• Vragen hierbij kunnen zijn: wat valt je op; wat geeft het gedicht zeggingskracht; leg uit 

waarom spreken een soort muziek is.
• De leerkracht doet een korte klassikale bevraging. Leg daarbij de nadruk op het helder 

krijgen van accenten, intonatie en ritme. Laat de leerlingen eventueel een aantal keren 
aan elkaar voorlezen.

• Nadien gaan de leerlingen opnieuw in duo aan de slag, maar nu nemen ze een potlood en 
omcirkelen de woorden die hun partner met nadruk uitspreekt. Dit blaadje geven ze aan 
de andere leerling terug. De omcirkelde woorden gaat de persoon verder overdrijven zodat 
de tekst heel expressief wordt. 

• Als tussendoortje kan de leerkracht een aantal leerlingen aan het woord laten in de 
klasgroep. Refl ecteer klassikaal wat er met de tekst gebeurt als je die expressiever 
voordraagt: wat kun je hier nog mee doen? Laat de leerlingen dit eventueel verder 
uitwerken per twee of per vier.

• Heb je een muziekko� er in de klas? Laat de leerlingen dan op zoek gaan naar andere 
klanken, geluidse� ecten, melodietjes, een idée-fi xe ... die de tekst extra ondersteunen.

• Tijdens een uitvoering worden alle creaties klassikaal ten gehore gebracht.
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OPDRACHT 7
‘DE SCHREEUW’ VAN EDWARD MUNCH – BEELD

Een fi jne beeldopdracht is om het schilderij De Schreeuw van Edward Munch opnieuw te laten 
schilderen in dezelfde stijl, maar met een andere emotie.

Begin met het schilderij te tonen en de leerlingen te laten waarnemen.
Wat zie je? Welke kleuren worden er gebruikt? Hoe is het geschilderd? Worden er egale 
vlakken gebruikt? Welke elementen worden gebruikt in het landschap? Wat stelt het voor? 
Wat zou het zijn? 

Vertel iets meer over de achtergrond van dit 
bijzondere schilderij. 
Dit schilderij behoort tot het expressionisme. 
Dat zie je omdat er een emotie wordt 
uitgebeeld: er is expressie! Het is een 
psychisch zelfportret van de Noorse 
kunstenaar Edward Munch, gebaseerd op 
een traumatische ervaring. Op een avond 
wandelde Munch met vrienden terug naar 
de stad Oslo. Ze bleven staan op een brug. 
Terwijl zijn vrienden doorliepen bleef Edward 
staan, aangegrepen door het landschap 
en de lucht met de ondergaande zon. Hij 
hoorde en voelde het landschap rondom 
hem schreeuwen. Hij kreeg een onmachtig 
en depressief gevoel. Deze gebeurtenis 
maakte zo veel indruk op hem dat hij ze later 
vastlegde op doek. Vaak wordt gedacht dat 
de fi guur op de voorgrond schreeuwt, maar 
in werkelijkheid schreeuwt het landschap 
naar hem en bedekt de fi guur als reactie 
zijn oren. De kleuren in het schilderij zijn erg 
opvallend en ook de expressie maakt het 
bijzonder.

De leerlingen kiezen voor een andere expressie, maar gebruiken wel dezelfde vorm.
Hoe zou het fi guurtje kijken als het uitzinnig blij zou zijn of kapot zou gaan van verdriet?
De leerlingen proberen het werk zo goed mogelijk na te maken, maar mogen wel 
aanpassingen doen om de emotie nog beter naar voren te laten komen.

Aandachtspunten:
• Maak eerst de verdeling op je blad.
• Kies een materiaal om mee te werken, bv. wasco of waterverf.
• Gebruik telkens één materiaal. Maak geen egale vlakken, maar meng de kleuren. Let goed 

op de kleuren en de details. 

De leerlingen kunnen aan zelfevaluatie doen door de volgende twee vragen:
• Kan je de emotie afl ezen?
• Is de omgeving aangepast aan deze emotie?

Credit: Wikimedia Commons


