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SYMFOMANIA!DO IT YOURSELF

IGOR STRAVINSKY
Stravinsky werd geboren in Rusland in 1882. Hij 
groeide op in Sint-Petersburg als enig kind in een 
muzikaal gezin. Zijn vader was operazanger. Op 
latere leeftijd woonde Stravinsky ook in Frankrijk 
en in de Verenigde Staten. Hij was een heel beroemd 
componist en dirigent. Zijn portret belandde zelfs op 
een postzegel! 
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DE VUURVOGEL: HET BALLET
De Vuurvogel is een ballet waarvoor Stravinsky de muziek schreef. Bij een ballet worden 
verschillende kunstvormen gecombineerd. Er zijn natuurlijk de balletdansers die dansen 
op live orkestmuziek. De kostuums en het decor worden ontworpen door een beeldend 
kunstenaar. Op de foto’s kan je enkele ontwerpen zien van Marc Chagall voor kostuums van 
De Vuurvogel.
Tegenwoordig wordt het ballet niet vaak meer uitgevoerd. De muziek daarentegen blijft wel 
gespeeld worden.

DE VUURVOGEL: HET VERHAAL
Het verhaal is gebaseerd op oude Russische volksverhalen. Het gaat over 2 magische wezens; 
de goede vuurvogel en de kwade tovenaar Kosjtsjej. We zullen samen het verhaal stap per stap 
ontdekken. 
Ben je er klaar voor?

OPDRACHT: Luister en teken je 
eigen Vuurvogel-strip!
Per deel zet je de muziek op en lees je een stuk van het magische 
verhaal. Je tekent in het vakje met het juiste nummer. Je mag zelf je 
eigen magische wezens bedenken. Op de foto’s vind je inspiratie.
Bedenk ook tekst. Het gemakkelijkst is om eerst de tekst te schrijven 
en daarna errond een tekstballon te tekenen.

LUISTER

Blauw-geel monster Groen monster Monster met ezelskop

https://open.spotify.com/album/2WlnZWY1XGYuUek5n70rvG?si=gKYfSBF2Te6K-20k-IVvDQ&dl_branch=1


 Introductie (3') 

1. Je bent in de tuin van de boze tovenaar Kosjtsjej. Op het eerste zicht lijkt alles normaal, maar als 
je goed kijkt zie je wel heel speciale bloemen, planten en bomen. Laat je fantasie de vrije loop en 
teken de magische tuin!

2. Teken hier de boze tovenaar.  
Hij zegt: ‘Ik ben Kosjtsjej, hèhèhè!’  

 De dans van de vuurvogel (2')

3. De Vuurvogel verschijnt in de tovertuin bij enkele bomen met gouden appels. De vogel kan 
nooit sterven, maar kent wel angst om haar vrijheid te verliezen.
De vuurvogel danst, fladdert, vliegt rond de bomen. 

4. En daar komt Ivan, de jonge prins. Hij slaagt erin de vogel te vangen. De Vuurvogel smeekt 
hem haar te sparen. In ruil voor haar vrijheid belooft ze hem te helpen wanneer hij in nood 
verkeert. Ivan trekt een van de veren van de Vuurvogel uit als herinnering aan die belofte.

 Rondedans van de  prinsessen (6') 

5. Ivan wandelt door de tuin en ziet een groep van dertien meisjes. Ze dansen en spelen. Ivan 
wordt op slag verliefd op een van hen. Hij komt te weten dat de meisjes eigenlijk prinsessen zijn. 
Ze worden in de tuin vastgehouden door een betovering van Kosjtsjej.

6. Bij het aanbreken van de dageraad moeten de meisjes terugkeren naar het paleis van Kosjtsjej. 

7. Ivan wil hen helpen. Hij breekt de poort van het paleis open, maar wordt ontdekt door de 
monsters van Kosjtsjej. Oh nee! De tovenaar zal hem toch niet in steen veranderen?!

 Helse dans van koning  Kosjtsjej (5')

8. De monsters van Kosjtsjej achtervolgen Ivan. Ze komen gevaarlijk dichtbij!

9. De vuurvogel herinnert haar belofte en vliegt tussen de monsters en Ivan om hem te 
beschermen. Ze gebruikt haar magische krachten om de monsters wild te laten dansen.

 Slaaplied (4') 

10. Dan zingt de Vuurvogel een slaaplied. Kosjtsjej en zijn gevolg vallen in slaap.

11. De Vuurvogel vertelt het geheim van Kosjtsjej zijn onsterfelijkheid aan Ivan. Ze brengt hem 
naar de grot waar het ei is verstopt. In dat ei zit de ziel van de tovenaar. Ivan opent het kistje en 
smijt het ei kapot. De tovenaar sterft meteen. 

 Finale (3') 

12. De betoveringen worden verbroken en de gevangenen zijn weer vrij. Ivan en zijn prinses 
Tsarevna trouwen en leven nog lang en gelukkig.

Decorontwerp voor De vuurvogel 
door Aleksandr Golovin

De tovenaar Kosjtsjej, 
door Aleksandr Golovin
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Ivan Bilibin, 1899

De mooie prinses, 
kostuumontwerp van Léon Bakst

https://open.spotify.com/track/1oUOgQZce6DEOftteKENkt?si=4e40f87ed8e44886
https://open.spotify.com/track/5zwvb5B403UgdOnm0A1emV?si=0cbc568463014d11
https://open.spotify.com/track/7giKSmEvu9KgqYCRsQa2oH?si=b2c1e4336c9f4fc8
https://open.spotify.com/track/0vxK4yGwEvTPNMGp4mvXLi?si=b54af4ff373e47d5
https://open.spotify.com/track/4O4L4AlGcPrMdVD0YoYKGU?si=1703a4e2673e47db
https://open.spotify.com/track/4xuiqphY1A1rafvspZNkMO?si=737adf26091543a3
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PROFICIAT! JE EIGEN VUURVOGEL- STRIPVERHAAL IS KLAAR. ALS 
JE WIL KAN JE NOG EEN VOORBLAD ONTWERPEN.

GENIET VAN HET CONCERT!
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