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SYMFOMANIA!DO IT YOURSELF

WONDERKIND
Wolfgang werd in 1756 geboren in Oostenrijk. Vader Leopold was violist, dirigent en componist in de 
muzikale stad Salzburg. Hij ontdekte al vroeg het wonderbaarlijke talent van zijn zoon. 
Wolfgang bleek een muzikaal genie! 

Leopold gaf Wolfgang en zijn oudere zus Nannerl thuis muziekles. De kinderen leerden piano en viool 
spelen en Wolfgang schreef als kind al eigen muziekstukken! 

Leopold was erg trots op hen, hij wilde het bijzondere talent van zijn kinderen tonen aan de wereld. 
Hij nam Wolfgang en Nannerl mee op lange reizen door Europa om voor belangrijke mensen op te 
treden. Tussen zijn 6de en zijn 15de was Wolfgang meer dan de helft van de tijd op tournee.
Tijdens de optredens pronkte Leopold met zijn zoon als was het een hondje dat kunstjes kon: 
supersnelle stukken spelen, improviseren, geblinddoekt spelen,… 

SYMFOMANIA! IS EEN PROJECT VAN BRUSSELS PHILHARMONIC        WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC . BE

DOEN

Over deze vragen kan je nadenken, praten, schrijven, 
tekenen,… terwijl je naar Eine kleine Nachtmusik luistert. 

Zou jij in Wolfgang’s schoenen willen staan? 
Waarom wel, waarom niet? 

Wat is jouw talent? 
Welk talent bewonder je bij anderen?



KIJK

In dit korte filmpje zie je hoe hoe dat er aan toe 
ging: https://youtu.be/YDUZ3CtMRCI. 

Op het schilderij zie je Wolfgang, zijn vader en zijn 
zus samen muziek maken. Leopold Mozart met 
Wolfgang en Maria Anna (Nannerl), 1763. Schilderij 
van Louis Carrogis de Carmontelle



SERENADE
Beeld je even in… de avond is gevallen. De zon heeft al uren geleden plaats 
geruimd voor het donker en de maan. Het flauwe licht van een lantaarnpaal 
werpt zijn schijnsel op het balkon  van een huis in een rustige straat. Geritsel, 
een struik beweegt… plots doemt een jongeman op! Hij kijkt om zich heen 
en verzekert zich ervan dat niemand hem in de gaten houdt. De jongen gaat 
onder het balkon staan en begint te zingen…

Goeiedag, hallo, gegroet, bonjour!
Iemand thuis? Ik sta hier op de koer.
Trala, ik zing een liedekijn
ja voor mijn liefje fijn
een heel klein liedekijn,
ja voor mijn liefje
tralalalalala tralalalalala tralalalalaa

(er verschijnt een meisje in pyjama op het balkon, ze wrijft 
slaperig in haar ogen. De jongen zingt verder:)

Alles goed? En met de bomma ook? ça va,
ja ja, het is nogal een weer vandaag!
Welnu, goed, ik moet eens gaan want het is
laat en het is koud en ik ben moe.

Eine kleine Nachtmusik is een serenade, een muzikale 
groet aan een geliefde. In de tijd van Mozart was er nog 
geen internet, de telefoon  moest zelfs nog uitgevonden 
worden! Verliefde mensen moesten dus veel meer moeite 
doen om hun geliefde te bereiken. Sommigen deden dat 
door bij het huis van hun liefje een lied te gaan zingen 
om de aandacht te trekken.

 Je kan ook zelf een tekst voor een geheime 
geliefde schrijven! 
Voor iemand van wie je houdt, of voor het liefje van 
je dromen. Voor je huisdier of voor de maan. 
Voor je hoofdkussen of voor je nachtlampje. 

JE EIGEN SERENADE! 

Kan je je tekst ook zingen op de muziek?



STRIJKORKEST
In het strijkorkest zitten alle instrumenten van de vioolfamilie. Dat zijn er vier, van klein naar groot:	

DE VIOOL

DE CONTRABAS

DE CELLO

DE ALTVIOOL

bij de viool (net als bij 
alle instrumenten van 
de familie) hoort een 
strijkstok

is een maat groter dan 
de viool

is oudste van de familie

klem je tussen je benen om 
erop te kunnen spelen

heeft een heel warme klank

is zo groot dat je moet 
rechtstaan om het te kunnen 
spelen

is een geliefd instrument in de 
jazzmuziek

hoe kleiner het instrument hoe 
hoger het klinkt

hoe groter het instrument hoe 
lager het klinkt



STRIJKQUIZ
Bestudeer de weetjes bij de tekeningen
Bekijk een concert van Eine kleine Nachtmusik (https:// youtu.be/QZWKUszkbXU). 
En test nu je kennis met deze quiz!

1. Uit welk materiaal zijn strijkinstrumenten gemaakt?

2. Hoe veel snaren heeft een viool? Is dat bij alle strijkinstrumenten 
hetzelfde aantal?

3. Hoe kan je het verschil zien tussen een viool en een altviool?

 

4. Juist of fout:
 hoe kleiner het instrument, hoe hoger het klinkt.

 de cello is het grootste instrument van het strijkorkest

5. Je kan ook op een strijkinstrument spelen zonder strijkstok. 
 Dat heet pizzicato in het Italiaans. In dit filmpje speelt het orkest 

pizzicato: https://youtu.be/3CAXpuPqfv0. Leg in je eigen woorden 
uit wat het betekent.

KLAAR? 
GOED GEDAAN! JE WEET NU AL VEEL MEER OVER MOZART EN 
STRIJKINSTRUMENTEN. 



TEKENOPDRACHT
Hoe zou Mozart er vandaag uitzien? 
Teken hem en zijn zus!


