
TCHAIKOVSKY 
4DE SYMFONIE

DE COMPONIST
Pjotr Iljitsj Tchaikovsky werd geboren op 7 mei 
1840 in Rusland. Pjotr is Russisch voor Peter.

Op deze oude foto zie je het gezin waarin hij 
opgroeide. Van links naar rechts zie je: Peter, zijn 
moeder, Zinaida, Nikolaj, Ippolit, zijn vader, en in het 
midden onderaan zijn zusje Alexandra. 
Peter was in zijn vrije tijd het liefst bezig met 
pianospelen, lezen of gedichten schrijven.
Hij werd een heel belangrijk componist en is vooral 
bekend om zijn opera’s, symfonieën en natuurlijk zijn 
balletten: De schone Slaapster, De Notenkraker en 
Het Zwanenmeer. 
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WIST JE DAT?
… Tchaikovsky een opera schreef 
over een zeemeermin? 
Hij vernietigde het hele werk 
omdat hij niet tevreden was.SYMFONIE 4

De 4de Symfonie droeg Tchaikovsky op aan zijn beste 
vriendin Nadezjda von Meck die hem geld gaf zodat hij aan 
zijn muziek kon werken. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, 
maar ze schreven meer dan 1000 brieven naar elkaar die 
bewaard bleven. In deze brieven kunnen we lezen welke 
ideeën verstopt zitten achter zijn muziek. 
Ga je mee op ontdekking?

De symfonie bestaat uit 4 delen. 
Zet per deel de muziek op en doe de opdrachten. DEEL 1

Het eerste deel van de symfonie begint met hout- en 
koperblazers die klinken als een schetterende fanfare. 
Met deze beginmelodie drukt Tchaikovsky het lot uit. 
Hij haalde inspiratie bij de 5de symfonie van Beethoven: 
Tatata taaa! Daar klopte ook het noodlot aan de deur. In 
zijn brieven schrijft hij dat het lot ervoor zorgt dat je nooit 
helemaal gelukkig kan zijn. Wat we wel kunnen doen om te 
ontsnappen aan dat vervelende lot is… dagdromen!

OPDRACHT: 
Luister en droom!
Zet de muziek op en sluit je ogen. In het 
begin hoor je het vervelende lot, maar als 
de muziek rustiger wordt, ga je dagdromen. 
Beeld je een situatie in waar je helemaal 
gelukkig bent. Waar ben je? Wie is er bij 
je? Wat doe je?
Als een spelbreker komt de melodie van 
het lot je weer plagen. Lukt het je om weer 
in je dagdroom terecht te komen?

LUISTER

LUISTER

Dit is de beginmelodie die Tchaikovsky in een brief aan Nadezjda opschreef.

DEEL 2
Deel 2 begint met de hobo. Hier denkt Tchaikovsky terug 
aan zijn kindertijd. Van sommige herinneringen wordt hij 
heel blij, van andere verdrietig. Soms voelt hij zich eenzaam 
en denkt hij aan de mensen die hij verloren heeft, en soms 
wordt hij vrolijk van een mooie herinnering.

OPDRACHT: 
Luister en voel!
Terwijl je naar de muziek luistert, bepaal je welk gevoel er bij hoort. 
Telkens je dit gevoel tegenkomt teken je een muzieknoot bij het 
juiste woord.
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https://open.spotify.com/track/35JfBJqLTfMtX2jbZMjvId?si=b0547c42ced04dd3
https://open.spotify.com/track/4PNJAQPLjteioebEjGw3At?si=daa321194d2e4683


DEEL 3
In het derde deel gaat Tchaikovsky verder dagdromen. Hij 
laat zijn verbeelding de vrije loop. Zo passeert er een groep 
dronken boeren en daarna een groep soldaten en er klinkt 
een straatlied.
De strijkers spelen heel de tijd pizzicato, dat wil zeggen dat 
ze met hun vingers aan de snaren trekken in plaats van erop 
te strijken met hun stok. Dat is zoals tokkelen op een gitaar.

DEEL 4
In het laatste deel brengt Tchaikovsky alles samen. Het 
klinkt als een overwinning met veel koperblazers en vurige 
strijkers. Tchaikovsky schreef hierover: ’Als je in jezelf geen 
vreugde vindt, ga dan naar buiten en kijk naar de mensen om 
je heen. Zie hoe ze zich amuseren! Vreugde is een simpele 
maar sterke kracht!’

LUISTER

LUISTER

OPDRACHT: 
knutsel en tokkel!
Neem een schoendoos of een andere 
kartonnen doos en maak er een opening in. 
Kleef een wasknijper vast naast de opening 
en span er elastieken over. Oefen je eigen 
pizzicato-techniek terwijl je het ritme 
nadoet dat je hoort in deel 3.

OPDRACHT: Doe de QUIZ
Waar werd Tchaikovsky geboren?

Hoeveel jaar geleden werd hij geboren?

Hoe heette zijn jongste zusje?

Hoe zeg je Peter in het Russisch?

Uit hoeveel delen bestaat de 4de symfonie?

Hoe heet het als strijkers tokkelen in plaats van strijken?

Welk instrument speelt een solo in deel 2?
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https://open.spotify.com/track/0A1tWVeZiqbHAwAEGCYPuh?si=bd6cdddd961d45b2
https://open.spotify.com/track/09K6b3kyg6XW2CDizGvOaZ?si=b05a7ea1472043fe



