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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Heel kort de inhoud van het sprookje van Peer Gynt vertellen: Zie onderaan deze handleiding 
2e les: Nog eens het verhaal laten vertellen, nu door kinderen. 

Inleiding 1 
Doel: Kennismaken met het beroemdste stukje uit de Peer Gynt-suite: In de grot van de Trollenkoning 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit stukje film over? 
2. Welke instrumenten heb je gehoord? (Zowat alle die in het symfonie-orkest voorkomen.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Kennismaken met het symfonie-orkest.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Hoe spelen de strijkinstrumenten en in het begin? (Tokkelen op hun snaren.) 
2. Welke muziekinstrumenten heb je goed kunnen zien? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. Vraag: Welke melodie herken je hierin?  
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 (Naar keuze) 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten. Versnellen van tempo.  
Werkwijze:  

Vraag: Wie kan ritme 1 laten horen? Controleer het met de speler.  
Hetzelfde met de andere ritmes. 
Verdeel de instrumenten en ga de ritmes stapelen: Ritme 1 begint, ritme 2 komt erbij enz.  
Tel zelf af. Laat met twee drumstokken het tempo horen. Probeer het nog eens, maar dan het tempo laten versnellen, 
zoals ook in de Peer Gynt-suite te horen is.  

Groep: 6/7/8 
Thema: Sprookje, klassieke muziek 
Inhoud: Info over de bekende Peer Gynt-suite van Edvard Grieg, het 
leven van Grieg, het symfonie-orkest, een lied, ritmes spelen .  
(In Afsluiting 2 is het verhaal van Peer Gynt in het kort te horen.)
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Kern 3 
Doel: Kennismaken met het symfonie-orkest.  
Werkwijze: 

Leg uit: Zo’n orkest bestaat uit verschillende groepen. Vaak hebben die een eigen plek in het orkest. De grootte van 
het orkest kan erg verschillen, afhankelijk van de muziekstukken die bij dat concert gespeeld worden. Soms komen 
bepaalde musici later, pas op het moment dat ze nodig zijn.  
Opdracht: Pak het werkblad (Zie onderaan deze handleiding)  en pen. Schrijf achter de zes namen het bijpassende 
nummer. 
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk samen na.  
Opdracht: Schrijf achter groep 1 t/m 4 vier instrumenten die bij die groep horen.  

Kern 4 
Doel: Kennismaken met een orkestpartituur 
Werkwijze:  

Leg uit: Hier zie je een kopie van de 1e bladzijde van de partituur die de dirigent voor zich heeft liggen.  
(Partituur=het boek waar alle noten in staan.) De verticale strepen (Wijs aan.) zijn maatstrepen. Tussen elke twee 
strepen zitten vier tellen. Tijdens die vier tellen spelen verschillende instrumenten tegelijkertijd. (Wijs aan.) Een 
aantal instrumenten speelt nog niet.  
Welke groep instrumenten staat bovenaan? (De houtblazers.) Welke houtblazers beginnen in maat 2 te  spelen? 
(Klarinetten en fagotten) Welke koperblazers spelen dan ook mee? (Trombones en baritons)  
Klik op het gele vlakje: Je ziet nu maat 2 van de klarinetten uitvergroot. Klik op de speler.  
Vraag: Kan iemand de noten komen bijwijzen als de muziek klinkt?  
(Naar keuze: Als je op de grote partituur klikt, komt er een nieuw venster met de hele partituur. als kinderen interesse 
hebben kunnen ze hier alles bekijken van dit muziekstuk. Je kunt het evt. ook afdrukken en aan geïnteresseerde 
kinderen laten meelezen tijdens het beluisteren van Inleiding 2. ) 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met de Peer Gynt-suites 
Werkwijze:  

Leg uit: Je hebt in het kort gehoord waar het toneelstuk van Peer Gynt over gaat. Het muziekstuk wat erbij 
geschreven is, bestaat uit twee delen en die noem je suites. Elke suite bestaat uit vier aparte muziekstukken. Je ziet de 
titels hier staan. We gaan eerst naar suite nr. 1. 
Opdracht: Neem je werkblad. Luister naar het 1e stukje en schrijf  de letter a achter de juiste titel. Luister naar de 
muziek en bedenk welk verhaalstukje er het beste bij hoort. Zo ook met de andere vier spelers. 
Opdracht: Nu gaan we naar suite nr. 2. We doen weer hetzelfde.  
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk de antwoorden na. Bespreek evt. nog even waarom bepaalde antwoorden gekozen 
zijn.  
(Naar keuze: Als je op ‘Peer Guint-suite 1’ of  ‘Peer Guint-suite 2’  klikt, kun je elk apart muziekdeel in zijn geheel 
beluisteren.)  

Kern 6 
Doel: Kennismaken met de componist van de peer Gynt-suite: Edvard Grieg. 
Werkwijze:  

Opdracht: Lees eerst even de bijbehorende vragen op het werkblad. je mag niet schrijven tijdens het kijken en 
luisteren naar de film. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Laat de antwoorden na de film opschrijven.  
Bespreek kort de antwoorden. 
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Kern 7 (Naar keuze, eventueel i.p.v. de antwoorden opschrijven in kern 6) 
Doel: Terugblik op het leven van Grieg. 
Werkwijze:  

Welke foto komt als eerste? Schrijf de volgorde van foto’s op je werkblad.  
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk samen na.  

Kern 8  (Naar keuze) 
Doel: Spelen van instrumenten op basis van de tekst. 
Werkwijze:  

Vraag: Kijk naar de kleuren, kijk naar plaatjes. Wat denk je dat de bedoeling is? (Trom speelt op rood, Guiro op 
blauw, Triangel op groen en Beatring op roze.)  
Vraag: hoeveel keer moet je slaan bij rood? (1x) En bij blauw? (3x) En bij roze? (6x) 
Maak 4 groepen van je klas. Geef elk ene instrument/kleur. 
Spreek de tekst samen uit terwijl de instrumenten de kleuren spelen.  
Doe hetzelfde met de speler erbij. Wisselen binnen de groep en nog eens.  

Afsluiting 1 (Naar keuze) 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Let op: alleen bij het eerste couplet staan de kleuren. Bij de andere delen moet je zelf dus bedenken wanneer aan de 
beurt bent.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  

Afsluiting 2 (Naar keuze: Je kunt evt. ook met dit beginnen aan het begin van de les i.p.v. zelf in het kort het 
verhaal vertellen. Let op: De film duurt 16 minuten!) 
Doel: Kennismaken met een bewerkte versie van het toneelstuk.  
Werkwijze: 

Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. 

Verhaal Peer Gynt in het kort: 

Eerste levensfase 
Peer Gynt, de fantasierijke Noorse jongen, woont samen met zijn moeder in armoede, in een bekrompen Noors 
dorp, op een vervallen boerderij. Hier is hij de opschepper en tegelijk leugenaar. Hij maakt zijn moeder wijs dat 
hij op een rendier reed over de Glendanger. Maar moeder Aase verwijt hem dat hij liegt en Peer geeft zijn 
leugens toe. 

Erg teleurgesteld in de leugens van haar zoon en haar armoedige bestaan wenst Aase zichzelf dood, net als haar 
man. Peer schrikt daarvan en hij belooft zijn moeder dat hij keizer zal worden. Maar Aase lacht schamper en 
oppert dat Peer beter met zijn rijke buurmeisje Ingrid had kunnen trouwen. Doch Ingrid trouwt de volgende dag 
met Mads Moen. 
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Peer gaat naar de bruiloft. Mads Moen fluistert Peer toe dat Ingrid zich heeft opgesloten in de slaapkamer en wil 
dat Peer de deur opent met zijn sterke schouders. 
Maar Peer heeft op de bruiloft een heel mooi jong meisje gezien. Het is Solveig. Ze weigert want haar moeder 
ziet er op toe dat hij niet aan haar komt. Dan stampt Peer maar de deur van de slaapkamer van Ingrid in en 
vlucht met haar, de bergen in. Peer en Ingrid brengen de nacht door in de bergen.  
Peer wordt verbannen uit het dorp. Terwijl hij in de bergen dwaalt, gaan zijn moeder, het meisje Solveig en haar 
vader naar hem op zoek. 
Peer is in slaap gevallen. Groentje, de dochter van de trollenkoning kruipt dicht tegen hem aan. Hij hoort dat 
haar vader koning is. Hij is verblind door macht en rijkdom en gaat mee naar het paleis in een grot. 
Maar de koning wil hem tot trol omtoveren en Peer vlucht net op tijd weg. 

Peer bouwt een hut in de bergen. In zijn egoïsme was hij Solveig vergeten maar zij denkt wel voortdurend aan 
hem. Ze zoekt en vindt hem in de bergen, 
Solveig vraagt hem om naar huis te gaan. Zijn moeder is ziek en stervende. Hij gaat terug en Aase is zo blij hem 
terug te zien maar tegelijk zo bang want Mads en zijn vader zijn woedend en o wee als ze hem te pakken zullen 
krijgen! Aase, zijn moeder sterft en Peer vlucht naar Afrika. 
  
Tweede levensfase 
Peer komt in Marokko terecht. Hij is inmiddels zestig jaar en de handel in slaven heeft hem veel geld 
opgeleverd. Maar nu de slavernij afgeschaft is, moet Peer iets anders bedenken om te verkopen. Een pater haalt 
hem over om bijbels te gaan verkopen. 
Hij belandt in Egypte, wordt steeds rijker en wil keizer worden. Maar hij begint steeds meer waanideeën te 
krijgen. Uiteindelijk komt Peer in het gekkenhuis terecht. Daar komt hij langzaam tot het inzicht dat hij terug 
wil. 
Op zijn terugweg komt hij in een zware storm terecht en zijn schip zinkt. Een matroos die overboord 
gesprongen is klampt zich vast aan een balk. Peer neemt de balk en weet zichzelf te redden, ten koste van een 
ander. 

Derde levensfase 
Hij komt terug thuis en hoort dat Ingrid begraven wordt. Niemand herkent hem nog en iedereen denkt slecht 
over hem. Peer vlucht het bos weer in. 

Opeens hoort jij iemand neuriën, de stem van Solveig. Ze heeft gewacht en is steeds van hem blijven houden. 
Zij is de enige die de ware Peer Gynt kent en dank zij haar vindt hij zichzelf terug. Ze neemt Peer in haar armen 
en kan hij eindelijk inslapen. Haar liefde verlost hem van zijn zonden en hij sterft in haar armen. 
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Peer loopt door de Trollengrot
Door het slijm en de snot

Peer loopt door de Trollengrot
O god, wat is zijn lot?

Peer wil trouwen met een Trol
Voor het geld, voor de lol

Peer wil trouwen met een Trol
Wat haalt hij in zijn bol?

Koning van de Trollengrot
Vol met slijm, vol met snot

Vraagt aan Peer Gynt wat-ie mot
In zijn trollengrot

Trouwen met zijn Dochtertrol
Voor de roem, voor de lol
Koning zegt: Dit is je tol:
Ik maak van jou een Trol!

Peer sluipt door de Trollengrot
Door het slijm en de snot

Peer sluipt door de Trollengrot
O god, wat wordt zijn lot?

Peer wil snel weg van die Trol
Wil geen geld, wil geen lol

Peer wil snel weg van die Trol
Dit wordt hem te dol!

Peer rent uit de Trollengrot
Door het slijm en de snot

Peer rent uit de Trollengrot
O god, wat wordt zijn lot?

Peer wil snel weg van die Trol
Wil geen vrouw, wil geen lol

Peer wil snel weg van die Trol
Snel weg uit hun hol! 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Kern 3:

Kern 5: 
Peer Gynt-suite 1:
1. Ochtendgloren: __
2. De dood van Aase:__
3. Anitra’s dans: __
4. In de hal van de bergkoning: __

Peer Gynt-suite 2:
1. De bruidsroof: __
2. Arabische dans: __
3. De terugkeer van Peer Gynt: __
4. Solveigs lied: __

Houtblazers

Koperblazers

Strijkinstrumenten

Slagwerk

Koor Sopraan Alt Tenor Bas

Tokkelinstrument Harp
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Kern 6:

1. Wat is de voornaam van Grieg? ________________
2. In welk land is Grieg geboren? __________________

3. In welk jaar is Grieg geboren?  a. 1543   b. 1743   c. 1843   d. 1943
4. Welk instrument studeerde hij aan het conservatorium? ___________

5. Wat was de voornaam van zijn vrouw? _________________
6. Wie was Fransz Liszt? ______________________

7. Wie was Hendrik Ibsen? ___________________________________________________________

8. In welke stad woonde Grieg in het laatste deel van zijn leven? ____________

9. In welk jaar is Grieg overleden? a. 1607   b. 1807   c. 1907   d. 2007
10. Wat is het beroemdste muziekstuk wat hij heeft geschreven? _________________

Kern 7:

De volgorde is: 

1 2 3

4 5 6
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