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Beste docent,

Binnenkort komt je klas kijken naar de 
voorstelling ‘Brieven van Beethoven'. 
Met deze lesbrief kun je de voorstelling alvast 
met de leerlingen voorbereiden. 
Je kunt alle vragen en opdrachten doen of de 
opdrachten kiezen waar je zin in hebt of die 
goed aansluiten bij jouw klas. 
Veel plezier met de voorbereiding en het 
bezoeken van de voorstelling.

Brieven van Beethoven
De grootvader van Daantje was een beroemd 
dirigent. Haar vader heeft zijn piano geërfd. 
De schrik, maar ook sensatie slaat beide om 
het hart als ze in de vleugel een kistje met 
Brieven van Beethoven vinden.

 
De Makers
Muzieksmederij i.s.m. Holland Opera
Piano | Daria van den Bercken 
Actrice | Daantje Idelenburg 
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Wat weet jij al van Beethoven? 
Weet jij het beroep van Beethoven?

Welkom bij de voorstelling
Samen met jouw klasgenootjes ga jij naar 
Brieven van Beethoven. 
Een voorstelling over Daantje die in de oude 
piano van haar grootvader brieven vindt. Het 
zijn bijzondere brieven, want ze zijn 
geschreven door de wereldberoemde 
Beethoven.
Wat zal Daantje lezen? Aan wie had 
Beethoven deze brieven geschreven? Of had 
Beethoven een geheim? 

Ludwig van Beethoven
1.
2.

>>> Kijk samen met jouw klasgenootjes het 
volgende filmpje:
https://youtu.be/_fVu8EhD0wg

https://youtu.be/_fVu8EhD0wg
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Op welke leeftijd werd Beethoven bekend?
Wat is een componist?
Hij schreef zijn 5e symfonie af door de 
kracht van liefdesverdriet. Wie had zijn 
hart gebroken?
Hoeveel geld kreeg Beethoven voor zijn 5e 
symfonie?

Jullie hebben zojuist het filmpje bekeken.
Beantwoord de volgende vragen:

1.
2.
3.

4.
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Beethoven speelde voor het eerst piano 
toen hij 4 jaar oud was. Hij had zijn eerste 
concert op 7-jarige leeftijd.
Componist Beethoven werd op jonge 
leeftijd doof.
Beethoven was niet zo goed in school, 
maar groeide uit tot een van de bekendste 
componisten van de eeuw.
Beethoven gebruikte opschrijfboekjes om 
te praten met anderen door te schrijven en 
heel luid te praten.
Beethoven bedacht plannen om beter te 
kunnen horen. Zoals een piano zonder 
poten of te gaan zitten in bad.
Beethoven was verliefd op Josephine en 
gaf haar pianoles. Hij wilde dolgraag met 
haar trouwen, maar haar vader vond dat 
niet goed. In die tijd verdiende 
componisten niet zo veel geld, waardoor 
haar vader het niet de juiste man vond 
voor zijn dochter.

Weetjes over Beethoven
Beethoven was dus het wonderkind van de 
eeuw, maar wat weten wij naast de 5e 
symfonie nog meer over hem?
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Beethoven heeft 1800 brieven geschreven 
en deze brieven zijn allemaal bewaard 
gebleven.
'Für Elise' is waarschijnlijk niet voor een 
'Elise'. Elise wordt in de Duitse taal 
gebruikt als een ander woord voor 'de 
geliefde'.
Beethoven was samen met Mozart en 
Haydn de componisten van de klassieke 
periode in de muziek.
Beethoven kreeg uiteindelijk een speciale 
vleugel. Deze vleugel was ontworpen met 
de hoop dat Beethoven het geluid weer 
kon horen.
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Opdracht 1
Briefpapier maken

Benodigdheden: 
Papier en oud koud theewater met theezakjes.

In tweetallen gaan jullie bruin briefpapier 
maken. Voorzichtig dippen jullie het 
theezakje in de koude thee en deppen jullie 
het theezakje op het witte papier.
Zorg ervoor dat het gehele papier bruin wordt.
Daarna laten jullie het papier drogen op de 
verwarming.
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Opdracht 2: 
Brief schrijven

Benodigdheden: 
Bruin briefpapier + pen.

Pfff hoe schrijf je een brief? Dat is nog niet zo 
makkelijk. Hoe begin je een brief en wat wil jij 
precies vertellen? Een ansichtkaart is zo 
opgevuld, maar een briefpapier dat is nog wel 
wat.

Als jij aan iemand een brief mocht schrijven 
aan wie zou jij het schrijven en waarover?
Misschien over de liefde of over een ruzie. Of 
over een geheim.
Overdrijf en schrijf, dat deed Beethoven ook.
Schrijf een brief aan deze persoon en 
bespreek het met de klas.

HOLLAND OPERA          2022/2023
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Opdracht 3: 
Een muzikale brief

Benodigdheden: 
De geschreven brief en de mogelijkheid tot 
muzikale nummers op Spotify en/of Youtube

Zo, jij hebt nu een brief geschreven en het 
besproken in de klas. Wel zijn wij nieuwsgierig 
of jij net zoals Beethoven er een muzikale brief 
van kan maken.

Verwissel jouw brief met een andere brief van 
iemand uit de klas. Lees de brief en voel wat 
deze brief met jou doet?
Is het een vrolijke brief of misschien wel 
verdrietig? 

Aan welk liedje moet jij denken als jij deze 
brief leest? 
Schrijf het op en speel het af in de klas.

HOLLAND OPERA          2022/2023
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 Wees minimaal 15 minuten voor aanvang 
aanwezig bij de voorstelling. Hierdoor heb 
jij nog de tijd om even jouw jas op te 
hangen en naar het toilet te gaan.
 Mobiele telefoons zijn uit tijdens de 
voorstelling.
 De tassen, jassen en petten laat je achter 
bij de garderobe.
 Kom zo dicht mogelijk bij het speelvlak 
zitten, zodat je alles goed kan zien.
 Wat jij ziet en hoort, ziet jouw klasgenoot 
ook. Erover kletsen kan na de voorstelling.
 Eten tijdens de voorstelling is niet 
toegestaan.
 Tijdens de voorstelling blijf je op jouw 
eigen plek zitten.
 Geniet van de voorstelling en klappen mag 
na afloop.

Theaterregels
Als je naar het theater gaat, zijn er een aantal 
regels. Dit noemen wij theaterregels. Neem ze 
samen met jouw klas even door:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


