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inleiding
U gaat binnenkort met uw klas kijken naar de voorstelling Zus 
van Mozart. In deze lesbrief vindt u informatie over de voorstel-
ling en staan opdrachten die u ter voorbereiding hierop kunt 
uitvoeren. 

Zus van Mozart vertelt de kleurrijke jeugd van Wolfgang en Nan-
nerl Mozart vanuit het perspectief van Nannerl, de zus die in de 
geschiedenis vergeten is. 

Iedereen kent Wolfgang, maar bijna niemand weet dat Nannerl 
als kind even briljant op piano en viool was. Toen ze 11 en 7 jaar 
oud waren nam hun vader ze op reis door Europa. Drie jaar lang 
speelden ze op hoven, voor koningen en hertogen, en gaven con-
certen voor de groten der aarde. Een sprookje. 

Nannerl en Wolgang hadden een hechte, bijna symbiotische band 
met elkaar. 
Die uitte zich in hun zelfbedachte “Koninkrijk van Andersom”. 
Een plek waar ze een muzikale geheimtaal spraken waarin alle 
woorden omgekeerd werden uitgesproken. 

Maar op een dag mocht Nannerl niet meer mee op reis. Ze was 
een jonge vrouw geworden. En was haar broertje eigenlijk niet 
het enige echte wonderkind? 
Zo belandde Nannerl plotseling in de schaduw van haar broer. 
Hoe heeft zij dat ervaren? Hoe is ze daarmee omgegaan?

‘Zus van Mozart’ is een ode aan hen die niet worden opgemerkt.

“Maria Anna Mozart, koosnaam Nannerl, was een wonderkind dat 

een prachtcarrière als muzikante om twee redenen kon vergeten. 

Ten eerste was ze vrouw, in de achttiende eeuw een 

ondergeschikte soort. 

Ten tweede, haar broertje heette Wolfgang Amadeus.”

(uit “Het beroemde broer en zus boek” van Ingmar Vriesema)
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lesmateriaal
Op de volgende bladzijde vindt u vier opdrachten die ter voor-
bereiding op de voorstelling Zus van Mozart kunnen worden uit-
gevoerd. Wij raden u aan om alle vier de opdrachten te doen om-
dat elke opdracht een ander aspect uit de voorstelling behandeld. 
Daarbij heeft elke opdracht een eigen vorm, zo worden de leerlin-
gen door middel van verschillende handelingen (lezen/ schrijven/ 
tekenen/ praten) voorbereid op de thema’s die in de voorstelling 
voorbij komen.

Een overzicht van de opdrachten:

1. ONDERZOEK:
WIE WAS WOLFGANG AMADEUS 

MOZART? (± 45 min.)

Voordat de leerlingen de zus van Mozart 

leren kennen, is het goed om te weten wie 

haar beroemde broer nou eigenlijk was. 

In deze opdracht gaan de leerlingen zelf 

op zoek naar alle informatie die ze over 

deze man kunnen vinden. Wanneer zij in de 

klas terugkeren met de door hun gevonden 

feiten, wordt door middel van een spel alle 

informatie onder elkaar gezet. 

2. MIJN BROER/ZUS & IK 
- VRAGENLIJST (± 20 min.)
Opdracht 2 en 3 horen bij elkaar. In opdracht 2 zullen de leerlingen gaan nadenken over de relatie met hun broer of zus. Ze vullen een vragenlijst in om deze relatie in kaart te brengen.

3. MIJN BROER/ZUS & IK – IN BEELD (± 30 min.) 
Opdracht 3 is een vervolg van opdracht 2. 
De leerlingen krijgen een blad waarop zij in 
een passe-partout een tekening gaan maken 
van hun broer/zus en zijzelf. Ze mogen zelf 
weten hoe deze afbeelding van hun twee 
eruit komt te zien. Om deze passe-partout 
heen vullen de leerlingen korte antwoorden 
in van de vragenlijst uit opdracht 2.

4. DE TAAL VAN ANDERSOM 

(± 20 min.) 

In deze laatste opdracht gaan de leerlingen 

aan elkaar een brief schrijven in “De taal van 

andersom”, de geheime taal van Nannerl en 

Wolgang Mozart. In de brief zullen een paar 

vaste onderdelen verwerkt worden door de 

leerlingen.

MUZIEK VAN MOZART

U heeft, als het goed is, een CD ontvangen met 
een afspeellijst van muziek van Mozart. U kunt 
deze CD tijdens bepaalde opdrachten als achter-
grondmuziek gebruiken. Sommige muziekstuk-
ken die op de CD staan, worden in de voorstel-
ling gebruikt. De muziek hoeft niet uitgebreid 
besproken te worden, het is fijn wanneer de 
leerlingen onbewust al wat gehoord hebben van 
deze muziek. U bent natuurlijk vrij om de CD in 
aanloop naar de voorstelling vaker te gebruiken!

(Geen CD gehad? Neem contact op met STIP 
Theaterproducties)
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1. onderzoek
Benodigdheden:  Computers(internet)/ Boeken (over Mozart)/

Plaatjes (van Mozart)/ andere bronnen
Duur:   ± 45 min (afhankelijk van duur onderzoek)
Doel(en):   * De kinderen kennis laten maken met Wolf-

gang Amadeus Mozart
    * Zelf vergaren van informatie over deze bek-

ende persoon. 

Deel 1: Op onderzoek (25 min.) 

1. Inleiding opdracht (5 min.)

Leg de leerlingen uit dat jullie binnenkort 
naar de voorstelling Zus van Mozart gaan. 
Vertel de klas dat ze, voor ze zijn zus Nan-
nerl (spreek uit Nánnerul) leren kennen eerst 
informatie gaan vergaren over de bekende 
man Wolfgang Amadeus Mozart. De leerlin-
gen krijgen nu de tijd om uit te zoeken wie 
deze man was.

2. Opdracht (± 20 min.)

•  Verdeel de klas in duo’s of in kleine groep-
jes.

•  Elk groepje krijgt een bepaalde tijd om zo-
veel mogelijk informatie op te zoeken over 
Wolfgang Amadeus Mozart. De tijd kunt u 
zelf bepalen, u kunt de leerlingen bijvoor-
beeld 30 minuten geven, of bij weinig tijd 
bijvoorbeeld 10 minuten.

•  Zeg tegen de leerlingen dat ze binnen die 
tijd zoveel mogelijk informatie moeten ver-
zamelen over Wolfgang Amadeus Mozart. 
Ze mogen op internet, naar de bibliotheek 
(indien aanwezig), vragen stellen aan 
docenten of voorbijgangers op het school-
plein. Laat ze creatieve manieren vinden 
om zoveel mogelijk informatie te vinden. 

•  Vertel de leerlingen dat ze bij terugkomst 
een spel zullen spelen om te zien wie de 
meeste informatie heeft weten te vinden. 

TIP! Weinig tijd? Geef de leerlingen deze 
opdracht mee naar huis! Vraag ze thuis zoveel 
mogelijk informatie op te zoeken en dit de 
volgende dag mee te nemen naar school)

Deel 2: Het spel (20 min.) 
Wie weet het meest over Mozart? (15 - 20 min.)
Bij terugkomst wordt er met de klok mee per duo of groepje gevraagd naar een gevonden feit over Mozart. Deze informatie kan op het bord worden gezet. Elke feit mag maar één keer genoemd worden. De duo’s of groepjes die de meeste informatie hebben weten te vinden, blijven het langste in het spel. De-gene met de meeste informatie (die niet al door anderen genoemd is) wint het spel!

TIP! Vraag de leerlingen op het einde van het spel of iemand informatie over de zus van Mozart heeft weten te vinden. Waarom is er over haar broer meer informatie te vinden dan over haar? Over Mozart wordt gezegd dat hij “ONSTERFELIJK” is, wat betekent dat woord eigenlijk? Waarom is de ene persoon wel onsterfelijk en de andere niet?
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2. mijn broer/zus & ik
vragenlijst

Deel 1: Uitleg vragenlijst (± 5 min.) 
Print de vragenlijsten uit BIJLAGE 1.
Geef alle leerlingen een eigen vragenlijst en vertel ze dat ze vragen gaan beantwoorden over zichzelf en hun broer of zus. Het is een individuele opdracht en ze mogen zoveel opschrijven als ze willen.

•  Leerlingen die geen broer of zus hebben, mogen iemand uit hun omgeving kiezen 
die voor hen als een broer of zus aanvoelt (nichtje/ neefje/ vriendje dat je al je hele leven kent/ kind van vrienden van je ou-
ders/ buurmeisje/ klasgenootje etc).

•  Leerlingen die meerdere broers of zussen hebben, kiezen er eentje waar ze de vra-
genlijst op invullen.

Deel 2: Invullen vragenlijst (± 15 min.) 

Alle leerlingen vullen voor zichzelf de vragen 

op de vragenlijst in.

Bij de volgende opdracht gaan de leerlingen 

hun broer/zus in beeld brengen door ze te 

tekenen. Het kan leuk zijn om op de ene kant 

van een vel papier de vragenlijst in te vullen 

en op de andere kant de tekening uit op-

dracht 3 te maken.

Wanneer de leerlingen de vragenlijst invul-

len, kan de CD met muziek van Mozart wor-

den gedraaid als achtergrondmuziek.

Benodigdheden: Vragenlijsten x aantal leerlingen (BIJLAGE 1) 
Duur:   ± 20 min.
Doel(en):   * De leerlingen laten nadenken over hun eigen 

band met hun broer/zus
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3. mijn broer/zus & ik
in beeld

Benodigdheden:  Passe-partouts x aantal leerlingen (BIJLAGE 
2), kleurpotloden, knutselspullen e.d.

Duur:   ± 30 min.
Doel(en):  * Een beeld maken van hun eigen broer of zus
    * Zichzelf in beeld verhouden tot hun broer of 

zus

Deel 1: Uitleg passe-partout (± 5 min.)

Print de passe-partout uit BIJLAGE 2.

Geef elke leerling een eigen blad met pas-

se-partout en zorg dat de leerlingen bij-

voorbeeld (kleur)potloden hebben om mee 

te tekenen. Krijt of stiften of verf kan ook 

goed werken. Het kan ook leuk zijn om de 

kinderen stofjes of andere knutselspullen 

mee te laten nemen, voor het creëren van de 

kleding of kapsels voor de personen in de 

passe-partout.

Dit is opnieuw een individuele opdracht. Alle 

leerlingen mogen in de passe-partout een 

beeld maken van hun broer/zus en zijzelf. 

De leerlingen kunnen het vragenblad van 

opdracht 2 gebruiken om te kiezen wat voor 

portret ze gaan maken.
Deze vragen kunnen aan de klas worden 

gesteld:

•  Staan jij en je broer/zus naast elkaar of 

staat een van jullie meer naar voren?

•  Wil je een portret of wil je een beeld van 

jullie ten voeten uit?
•  Wat zijn jullie aan het doen? Kijken jullie 

naar ons of doen jullie een activiteit?

•  Welke kleuren gebruik je voor je broer/

zus? En welke voor jezelf?
• Wat komt er op de achtergrond?
•  Staan er nog andere mensen in dit plaat-

je?

Deel 2: Maken passe-partout (± 25 min.)

De leerlingen maken individueel een portret 

van zichzelf en hun broer/zus en vullen in de 

omringende ballonnetjes compact de ant-

woorden uit de vragenlijst in.

 
Wanneer de leerlingen met hun tekening 
bezig zijn, kan de CD met muziek van Mozart 

worden gedraaid als achtergrondmuziek. 

Dit is een passe-partout van Wolfgang en zijn zus Nannerl
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4. de taal van 
andersom

Benodigdheden: Papier en pen/potlood
Duur:   ± 20 min.
Doel(en):   * De ‘andersom taal’ van Nannerl en Wolfgang 

laten spreken en begrijpen
    * Brief laten schrijven met afgesproken onder-

delen

De taal van andersom

Nannerl en Wolfgang Mozart spreken in de voorstelling (en spraken 
ook in werkelijkheid!) een geheime taal met elkaar. Niet alleen als 
ze samen op reis zijn maar ook later in uitgebreide briefwisselin-
gen. In deze taal spreken ze alle woorden achterstevoren uit. Nan-
nerl heet in die taal dus “Lrennan” en Wolf krijgt de naam “Flow”. 
In de geheime taal draait de zin niet om, de woorden blijven dus op 
hun plek staan (en samengevoegde klinkers blijven hetzelfde). 
Voorbeeld:“Ik vind je lief” wordt: “Ki dniv ej fiel”.

Deel 1: Uitleg ‘De taal van andersom’

(± 5 min.)

Leg de leerlingen de geheime taal van Nan-

nerl en Wolfgang uit, u kunt voorbeelden 

gebruiken of zinnen op het bord schrijven. 

Belangrijk is dat alle leerlingen de taal be-

grijpen.
Vertel de leerlingen dat de broer en zus, 

als ze niet samen waren, veel brieven naar 

elkaar hebben geschreven en dat zij daarin 

hun geheime taal gebruikten. In die brieven 

zaten ook altijd een paar vaste onderdelen.

Deel 2: Andersom brief schrijven
(± 15 min.)

Deel de klas op in duo’s. De leerlingen die een duo vormen gaan aan elkaar een brief schrijven, zoals Wolfgang en Nannerl dat ook deden. Ze gaan de brief schrijven in de “Taal van andersom”. In de brief komen deze onderdelen voor:

• Aanhef 
• Compliment aan de ander
•  Iets dat je die dag (feitelijk) gedaan hebt (bv: “ik heb vanmorgen mijn nieuwe broek aangetrokken”)
•  Droom of iets dat ze heel graag zouden willen (bereiken)
• Mop of melige grap
• Afsluiting

Deel 3: Brieven voorlezen (optioneel)
Laat de leerlingen aan elkaar de brieven 
voorlezen in de klas. U kunt de duo’s te-
genover elkaar in een rij zetten en de brief laten voordragen. Degene die geweest zijn mogen dan gaan zitten. Begrijpen de andere leerlingen wat er gezegd wordt in de brief die wordt voorgelezen? Welke dingen heb je kunnen ontcijferen uit de geheime taal?

Wanneer de leerlingen hun brief schrijven, kan de CD met muziek van Mozart worden gedraaid als achtergrondmuziek.
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regels & tot slot
1. Regels

U bent bijna klaar om met uw klas naar Zus van Mozart te gaan. 
Als laatste is het handig om nog één keer de theaterregels met uw 
leerlingen door te nemen, zodat ze goed weten wat wel en niet 
gewenst is in een theater.

Handige punten:
• Wat is een theater?
• In de zaal zitten meerdere klassen
•  Elke kind krijgt zijn/haar eigen plek, en blijft daar zitten gedu-

rende de voorstelling
• Alle telefoons gaan uit 
• Voor de voorstelling gaan alle kinderen naar de wc
• De lichten gaan uit tijdens de voorstelling
• Het publiek luistert naar wat er op het podium gebeurt
•  Na afloop mag het publiek applaudisseren (dit kan natuurlijk al 

geoefend worden in de klas!)

2. Tot slot

Wij wensen u veel plezier en succes met het lesmateriaal! Mocht u 
vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen 
met STIP Theaterproducties.
Wij verheugen ons op jullie komst in het theater!

Zus van Mozart

Concept, tekst & regie: Daniel van Klaveren / 
Spel: Michiel Bijmans en Jiska de Wit / Violist: 
Rudolf Nottrot / Compositie: W.A. Mozart / 
Arrangementen & geluidsontwerp: Wiebe Gotink 
/ Decor vormgeving: Lidwien van Kempen / 
Kostuums: Esmée Thomassen / Lichtontwerp: 
Mike Evers / Techniek: Jeroen Veer

Lesbrief
Tekst en concept: Shanna Chatterjee

Informatie en boekingen
STIP Theaterproducties
Nieuwe Leliestraat 169
1015 HD Amsterdam
+31(0)20-6230623
www.stipproducties.nl
info@stipproducties.nl
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bijlagen
Op de volgende pagina’s vindt u informatie en aanvullingen op het 

lesmateriaal. Print en/of kopieer deze zo nodig. 



bijlage 1
vragenlijst (opdracht 2)

1. Wat is jouw naam? En hoe oud ben je?

2. Wat is de naam van je broer/zus? En hoe oud is hij/zij?

3.  Waarin lijken jullie op elkaar? 
- Uiterlijk: 

- Innerlijk:

4.  Waarin zijn jullie heel verschillend? 
- Uiterlijk: 

- Innerlijk:

5. Ben je trots op je broer/zus? Geef een voorbeeld.

6. Ben je wel eens jaloers op je broer/zus? Geef een voorbeeld.

7. Wat zou jij heel graag willen kunnen wat jouw broer/zus heel goed kan?

8. Wat zou jouw broer/zus willen kunnen, denk je, wat jij heel goed kan?

 



bijlage 2
passe-partout (opdracht 3)

ik heet

mijn broer/zus heet

we zijn hetzelfde in

we zijn verschillend in

ik ben trots op

dit wil ik ookik ben jaloers op


