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Beste leerkracht,

Binnenkort woon je met je klas het OORcollege Stuk Stroganoff van het Antwerp Symphony 
Orchestra bij. Wij ontwikkelen deze lesmap omdat we graag willen dat je met je leerlingen kan 
voor- en nagenieten van Stuk Stroganoff. Je vindt er alles in om de voorstelling op verschillende 
wijzen 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 
Rusland en ze ontdekken hierbij verschillende kunstvormen.

Hoe past de voorstelling Stuk Stroganoff in de opleiding van je leerlingen?
Zoals je uiteraard weet, zijn er algemene basiscompetenties in eindtermen die elke leerling 
moet verwerven gedurende zijn of haar schooltijd, ongeacht het onderwijsnet waarin je 
lesgeeft. Hoe deze concreet worden ingevuld, hangt af van de inrichtende macht. 

Wij baseren ons op de algemene doelstellingen 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. 

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 Dirk Brossé, met Joris Van den 
Brande (spel & tekst), Günther Lesage (spel) en Charlotte Vandermeersch (spel), 
op muziek van Borodin, Rimski-Korsakov en Moesorgski.

lesmap
STUK STROGANOFF
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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 
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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EEN STUKJE RUSSISCHE 
GESCHIEDENIS
Rrrrrr… rillingen voel je over je rug wanneer het Siberisch wintert. Mannen, vrouwen en kinderen 
paraderen met warme bontjassen en berenmutsen. Ze warmen zich aan een stevige borrel 
wodka rond een haardvuur. Rusland is het land van schitterende balletten, grote schrijvers en 
monumentale architectuur. Het land heeft een enorm rijke geschiedenis aan folklore. Je kent 
vast een aantal van de tot de verbeelding sprekende sprookjes over wondermooie ballerina’s, 
matroesjka’s en notenkrakers.

Aan het begin van de 20e eeuw was het Keizerrijk Rusland 
een grootmacht. Geregeerd door tsaren van de Romanov-
dynastie, sloot het keizerrijk naadloos aan bij andere 
Europese grootmachten zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittannië. Democratie viel er niet te bespeuren: de tsaren 
zwaaiden de scepter en het volk mocht zijn stem niet geven. 
De laatste tsaar die Rusland kende was Nicolaas II. De 
Eerste Wereldoorlog brak uit tijdens zijn bewind en vormde 
een grote aanleiding tot de Russische Revolutie. De tsaar 
besloot om mee te vechten aan het front en verwaarloosde 
daarom de politieke situatie in zijn eigen land. Daar 
regeerde zijn impopulaire vrouw Alexandra samen met 
de gestoorde monnik Raspoetin. Dit leidde tot enorme 
ontevredenheid in het land. Voeg daar het bloedvergieten 
tijdens de opstand op zondag 22 januari 1905 bij en de kiem 
voor een revolutie was gelegd. 

Op 8 maart 1917 begon Rusland aan een nieuw hoofdstuk: de maat was vol voor de bevolking 
en er kwam een grote opstand die wel acht dagen duurde. Het toenmalige parlement 
weigerde nog orders op te volgen van de tsaar en een raad van 600 personen riep zichzelf 
uit tot De Voorlopige Regering. Deze Voorlopige Regering regelde onder meer de vrijheid van 
meningsuiting, pers en vergadering en verbood discriminatie op basis van religie, klasse en 
etniciteit bij wet. Ook voerde het nieuwe bewind het algemeen stemrecht voor mannen en 
vrouwen in. De dynastie van de Romanovs werd op deze manier volledig buitenspel gezet.

Tsaar Nicolas II - Credit: Wikimedia Commons
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Vladimir Lenin was niet opgezet met deze gematigde 
regering. Hij was een communist in hart en nieren (een 
bolsjewiek, een ‘Rode’) en dus niet akkoord met de eerder 
‘Witte’ Voorlopige Regering. De Voorlopige Regering 
slaagde er niet om in vrede te sluiten met Duitsland, 
waardoor de oorlogsellende in het land bleef voortduren. 
Lenin greep daarop samen met ongeveer 30.000 andere 
bolsjewieken de macht. Op die manier werd Lenin de 
machtigste dictator die Rusland ooit heeft gekend. 

In de jaren 1918-1922 volgde de burgeroorlog tussen 
de mensjewieken (Witten, anti-communisten) en de 
bolsjewieken (Roden, communisten). De legers van 
de Witten bestonden uit soldaten van de voormalige 
tsaristische legers. Hun gebrekkige samenwerking en de 
efficiënte aanpak van het Rode Leger zorgden er  
uiteindelijk voor dat de bolsjewieken de strijd wonnen. Na de eindoverwinning richtten zij in 
1922 de communistische Sovjet-Unie op. Het Sovjetrijk kwam ten val in 1991. 

Credit: © A.Savin, WikiCommons

Enkele weetjes over Rusland
• Het klimaat in Rusland kan sterk schommelen. Temperaturen kunnen van -35°C 

tot +35°C gaan. 

• Er zijn twaalf verschillende tijdzones in Rusland. Deze gaan van Kaliningrad tot 
Anadir. 

• De Oeral is een oud gebergte in Rusland 
en het vormt ongeveer de grens tussen 
West-Rusland en Siberië. 

• Rusland is het grootste land ter wereld, 
met een oppervlakte van maar liefst 
17.098.246 km² en telt 146.793.744 
inwoners. Ter vergelijking: België heeft 
een oppervlakte van 30.688 km² en telt 
11.431.406 inwoners. In België wonen 
dus in verhouding meer mensen op een 
kleinere oppervlakte. 

• Het Bajkalmeer in Siberië is het diepste 
meer van de wereld: het is tot 1,6 km 
diep!

• De beer is hét symbool van Rusland. 
Het dier beeldt kracht en agressie uit 
en verwijst zo naar de oude Sovjet-
Unie waar veel Russen weemoedig aan 
vasthouden.

• In Rusland kunnen priesters trouwen 
en orthodoxe gelovigen slaan het 
kruisteken andersom. Kerken hebben 
geen torens, maar de bekende 
sprookjesachtige gouden puntkoepels 
die lijken op uien. De bekendste is de 
Basiliuskathedraal in Moskou. 

Vladimir Lenin - Credit: Wikimedia Commons
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OPDRACHTEN
1. YA OSCAROVTJ JANSSENEV, IK BEN OSCAR JANSSEN
Maak een Russische versie van je naam. Bij voornamen wordt dikwijls -ovitj of -ovna geplakt 
aan het uiteinde. Bij achternamen hoor je vaak -ovl, -ev, -inl of -yn voor jongens en -a voor 
meisjes. Stel je voor aan de rest van de klas.

2. DE SPROOKJESACHTIGE BASILIUSKATHEDRAAL KAN NOG WAT KLEUR GEBRUIKEN
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3. STEREOTYPEN
‘Russen beginnen hun dag met wodka.’ ‘Het is al bont wat de klok slaat.’ ‘Russen zijn koude 
mensen.’ ‘De vrouwen lopen er in Rusland altijd piekfijn uitgedost bij.’ Het zijn een paar 
stereotypen die over de Russen worden verteld. Een stereotype is een overdreven beeld van 
een groep mensen dat meestal niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid en het heeft 
vaak een negatieve bijklank. 

• Zoek zelf enkele leuke Russische weetjes op. Deel ze met de klasgenoten.
• Welke stereotypen bestaan er over de Belgen? Kloppen deze stereotypen volgens de 

leerlingen? 
• Laat de leerlingen zelf enkele originele tegenhangers voor de weetjes bedenken met hun 

eigen land (van origine). Denk bijvoorbeeld aan ‘Alle Belgen eten altijd frieten’.

Ze slaan er met matroesjka’s om je oren!
Als iemand in je familie ooit al naar Rusland is geweest, dan heeft die zeker een matroesjka 
of baboesjka als souvenir meegenomen: een holle houten pop met daarin nog vele andere, 
steeds kleinere in elkaar passende poppetjes. Een traditionele matroesjka beeldt een 
boerenmeisje uit, maar er bestaan ook varianten met beeltenissen van honden, popartiesten 
en staatshoofden. Sommige mensen lieten zelfs hun persoonlijke matroesjka ontwerpen! 
Vroeger betaalden de mensen een kunstenaar om een plechtig portret van zichzelf te laten 
maken. In Rusland konden ze een matroesjka krijgen met hun gezicht erop.

Er zijn verschillende verhalen over de oorsprong van het woord ‘matroesjka’. Er is zelfs een 
verhaal dat het woord oorspronkelijk uit Japan komt en door de vrouw van een koopman (of 
was het nu een Russische monnik?) naar Rusland is gebracht. Het woord ‘matroesjka’ is in het 
Russisch in ieder geval afkomstig van het woord matrjojska, een koosnaampje voor Matrjona, 
een boerinnennaam. Het woord baboesjka, dat in het Nederlands ook veelvuldig voor dit 
poppetje wordt gebruikt, is weliswaar Russisch, maar heeft in die taal een andere betekenis, 
namelijk grootmoeder of oma. 

OPDRACHT
ONTWERP JE EIGEN MATROESJKA

Je kiest zelf je materiaal: vilt, steen, hout, wol, … Voorbeelden vind je op het internet. Leuk is als 
je eerst een foto van je geliefde zanger, sporter, … zoekt op het internet of in een tijdschrift en 
je deze foto gebruikt als inspiratie voor de afwerking van je matroesjka. Hoeveel matroesjka’s 
krijg jij in elkaar gepast?
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HET VERHAAL
Het OORcollege Stuk Stroganoff is gebaseerd op het ironische sprookje Roeslan en Ljoedmila 
van Aleksander Poesjkin, een beroemde Russische dichter. 

Ridder Roeslan heeft brute pech. Zijn kersverse echtgenote, prinses Ljoedmila, wordt tijdens 
hun huwelijksnacht ontvoerd door de tovenaar-dwerg Tsjernomor! De papa van Ljoedmila, een 
belangrijke tsaar, is boos en maakt het huwelijk tussen 
Roeslan en Ljoedmila ongedaan. De tsaar belooft de 
helft van zijn rijk én de hand van zijn dochter aan de man 
die haar veilig terugbrengt. Een gedroomde kans voor 
Roeslans rivaal Falstaf, die uiteraard zijn kans waagt om 
Ljoedmila voor zich te winnen. Na heel wat gewelddadige 
acties wint Roeslan de strijd en slaagt hij erin de boze 
tovenaar Tsjernomor te verslaan. En Roeslan en Ljoedmila 
leefden nog lang en gelukkig.

Aleksander Poesjkin verwierf nationale faam in Rusland 
met de publicatie van dit verhaal dat volledig in rijm 
werd geschreven. Een rijm betekent dat twee woorden 
in de beklemtoonde lettergrepen een klankgelijkheid 
hebben. Gedichten zijn vaak in rijmvorm geschreven. Je 
zal merken dat ook het OORcollege Stuk Stroganoff deels 
rijmt.

OPDRACHT
GA ALEKSANDER POESJKIN ACHTERNA!

Bedenk zelf een onderwerp waarover je een verhaal wilt schrijven. Maak het jezelf niet te 
moeilijk. Je kunt een verhaal schrijven over je laatste vakantie, over je hobby, een leuke uitstap, 
je beste vriend, … Bedenk een kort scenario: een beginpunt, een middendeel en daarna een 
slot. 

Maak je verhaal niet te lang, want veel details lezen is moeilijk. Als je verhaal klaar is, voeg 
je telkens per twee zinnen een rijm toe. Je kan kiezen of je het rijm in het midden of op het 
einde van de zin schrijft. Dat is best moeilijk! Als je geen rijmwoord weet, kan je de website 
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/ inschakelen. Met één druk op de knop krijg je meteen 
een veelvoud aan rijmwoorden. We zijn benieuwd naar het resultaat. Zend je verhalen in via 
educatie@antwerpso.be!

Enkele tips

• Kies een onderwerp waarover je graag iets wil schrijven: iets dat je hebt meegemaakt, een 
droom of één of ander absurd personage. 

• Een verhaal heeft verschillende delen. Traditioneel begin je met een inleiding waarin je 
de personages voorstelt. Vervolgens ontwikkelt het verhaal zich waardoor er vaart in 
komt: onverwachte gebeurtenissen, grappige incidenten, problemen die opgelost moeten 
worden. Dit resulteert in een climax, een spannende fase, waarin alles samenkomt. In een 
film hoort er bij dit deel een spannend streepje muziek. Je kies zelf een gelukkig, droevig of 
open einde. 

• Denk na over hoeveel personages je nodig hebt in je verhaal en probeer daarna elk 
personage een eigen karakter te geven. Hoe oud zijn ze? Welke hobby’s hebben ze? Zijn ze 
ergens bang voor? Wat doen ze graag of net niet? Is je personage lui of eerder een actief 
baasje?

Aleksander Poesjkin - Credit: Wikimedia Commons
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DE MUZIEK
OPDRACHT
HET ORKEST

Binnenkort wonen de leerlingen een concert bij. Misschien is het wel hun eerste orkestervaring? 
Pols eerst naar de kennis bij de leerlingen. 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.

• Help eventueel door vragen te stellen.

• Vraag aan de leerlingen welke woorden het belangrijkste zijn. 

• Optioneel: zet alle woorden in een word cloud (bv. via woordwolk.nl of wordle.net)

• Optioneel: doe deze opdracht nog een keer na afloop van het project. Vergelijk de 
resultaten en bespreek met de leerlingen welke nieuwe begrippen ze hebben geleerd.

Mogelijke antwoorden: muzikanten, partituur, dirigent, orkest, licht, publiek, decor, kostuums, 
instrumenten, etc.

OPDRACHT 
COMPONISTENFICHES

In Stuk Stroganoff wordt muziek gespeeld van de 
Russische grootmeesters Moesorgski, Katsjatoerjan, 
Borodin, Rimski-Korsakov en Tsjajkovski. Maak per 
componist een fiche op met de belangrijkste feiten en 
zoek een afbeelding. 

Voorbeeldfiche van componist ‘Modest Moesorgski’

• zoon van arme grootgrondbezitter

• pianotalent

• opleiding officier

• maakte deel uit van De Russische Vijf 
(componistengroep)

• grootste operasucces Boris Goedonov

• veel composities voor piano

OPDRACHT
DE SCHILDERIJENTENTOONSTELLING

Luister naar de volgende muziekfragmenten uit De schilderijententoonstelling: 

♪ Luisterfragment Promenade

♪ Luisterfragment Gnomus

♪ Luisterfragment Ballet van de kuikens

Modest Moesorgski - Credit: Wikimedia Commons
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♪ Luisterfragment Hut op hennepoten

♪ Luisterfragment Poort van Kiev

Dit werk is oorspronkelijk een pianocyclus maar werd later door Maurice Ravel georkestreerd. 
De schilderijententoonstelling beeldt verschillende onderwerpen van schilderijen uit. Laat de 
leerlingen raden wat de verschillende fragmenten volgens hen uitbeelden. Vertel hen nadien 
wat Modest Moesorgski wilde uitbeelden met de muziek. Verdeel de klas in groepen en laat 
elke groep een collage maken die past bij een muziekfragment. 

Russen dansen graag
Het Russisch ballet, hoe kan het ook anders, vindt zijn oorsprong in Rusland. Oorspronkelijk 
was dit een geliefd uitje voor de koning en zijn familie, maar vanaf het begin van de 19e 
eeuw konden gewone mensen die zich tickets konden veroorloven ook genieten van de 
wondermooie danspassen van de sierlijke ballerina’s en mannelijke dansers. Het is geen 
geheim dat Rusland al veel sterdansers heeft voortgebracht: verschillende Russische 
balletdansers zijn doorgebroken in de wereld en hebben enorm veel bekendheid verworven.

Anna Matvejevna Pavlova was een beroemde Russische ballerina en ze wordt vaak beschouwd 
als de beroemdste ballerina aller tijden. Pavlova debuteerde in 1899 bij het Keizerlijk Russisch 
Ballet en kreeg vanaf 1909 wereldfaam toen ze optrad bij het ballet van Serge Djagilev met 
haar solo De Stervende Zwaan. Deze solo werd speciaal voor haar bedacht door choreograaf 
Michel Fokine in 1905.

Bekijk de danssolo van Anna Pavlova op muziek van Camille Saint-Saëns op  
https://www.youtube.com/watch?v=tkFSBkl9mmo. Herken je de twee instrumenten?

Naast het klassieke ballet zijn Russen ook bekend om hun folklore danspasjes. De Hopak of 
Kozakkendans is er een voorbeeld van. Kenmerkend zijn de hoge sprongen waarbij armen en 
benen horizontaal worden gespreid. In sommige balletten wordt deze techniek geïmiteerd.

Bekijk hier een voorbeeld van een Kozakkendans:  
https://www.youtube.com/watch?v=VByNuaE_CT0

OPDRACHT
DANS JE TE PLETTER OP BORODIN

Tijdens het OORcollege Stuk Stroganoff zal je zeker de bekende Polovetser Dansen van 
Borodin horen. De opzwepende ritmes en aanstekelijke melodietjes gaven dit werk, ook zonder 
dans erbij, al snel een plaats op het concertpodium.

Na de inleiding (0’42’’) horen we een melancholische melodie op hobo. Het tempo wordt 
telkens opgedreven en er volgen virtuoze hoogstandjes bij de houtblazers en strijkers.

Beluister de volledige dans met de hele klas op  
https://www.youtube.com/watch?v=GKU70bu_0FA  
en ga aan de slag:

• Bespreek met de klas wat je gehoord hebt. Klonk de muziek triestig, vrolijk, romantisch, 
opzwepend, … ? Wat gebeurt er in de muziek? Kan je er een verhaal bij bedenken?
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• De eerste helft van de dans kunnen we verdelen in vier stukken met elk een eigen karakter. 
Daarna keert de muziek via een omweg langs plukkende strijkers en een klarinetsolo 
(5’39”-5’58”), die uitmondt in een drukke passage met zware koperblazers en veel slagwerk 
(5’58”-6’53”), terug naar de mooie melodie uit deel 2 (6’54”-8’49”). Een grootse finale besluit 
het werk (8’50”-eind).

• deel 1 = inleiding van 0’00’’ tot 0’42’’

• deel 2 = hobomelodie en later overgenomen door de strijkers van 0’43’’ tot 2’21’’

• deel 3 = virtuoos orkestdeel met allerlei solo’s in de houtblazers (klarinet als eerste) 
van 2’22’’ tot  3’38’’

• deel 4 = slagwerk in dialoog met orkest van 3’39’’ tot 5’38. 

• Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep beluistert zijn deeltje muziek een aantal keer. Je 
bespreekt met je groep welke sfeer de muziek oproept.

• Ga aan de slag met je groep om een eigen moderne dansversie van de Polovetser 
Dansen te brengen op muziek van de eerste vier deeltjes! Je kan hiervoor enkele filmpjes 
van verschillende dansgezelschappen bekijken om ideeën op te doen. Bv. Ultima Vez, 
Fabuleus, Rosas of Sidi Larbi Cherkaoui zijn artiesten van eigen bodem en heel inspirerend 
om eens te bekijken!

Ultima Vez: http://www.youtube.com/watch?v=6VNTp2Ie_KI

Fabuleus: http://www.youtube.com/watch?v=r2pejYWbC30 

Als de choreografieën klaar zijn, laten de leerlingen de verschillende dansen zien aan elkaar!

OPDRACHT
SABELDANS VAN ARAM KATSJATOERJAN

Beluister dit fragment https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8:

• We verdelen de muziek in verschillende delen. Beluister de muziek met de klas en de 
leerlingen steken telkens hun hand in de lucht als ze vinden dat er iets nieuws in de muziek 
gespeeld wordt.

• Steken alle leerlingen op hetzelfde moment hun vinger in de lucht? Waarom wel? Waarom 
niet?

• Onze verdeling volgt hieronder. Zijn jullie hiermee akkoord?

• Deel 1: intro met pauk en strijkers

• Vanaf 0’07’’: marimba en kopers

• 0’26’’: intermezzo door de pauk

• Vanaf 0’29’’: marimba

• 0’48’’: strijkers met intermezzi door de houtblazers + saxofoon

• 1’06’’: houtblazers (fluit als eerste) met strijkers

• 1’22’’: opnieuw de pauk

• 1’24’’: marimba

• 1’25’’: kopers

• 1’38’’: slagwerk

• 1’40’’: blazers

• 1’52’’: slagwerk + hoorns

• 1’57’’: heel orkest

• 2’16”: strijkers + houtblazers + slagwerk 


