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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: Vertellen dat ze binnenkort een concert gaan bijwonen. Wat is een concert? Wat zie je en hoor je 
daar allemaal?  
2e les: Na het concert: Wat hebben we allemaal gezien en gehoord? Was het precies hetzelfde als in de 
vorige les verteld werd? (Nee, bijv. orkest, zangers en koor zagen er anders uit….) Heb je nog iets 
herkend? Kon je nog iets meeneuriën? 

Inleiding 1 
Doel: Kennismaken met de componist Georg Frederic (Friedrich) Handel/Haendel/Händel.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. In welke landen heeft Handel gewoond? ( Duitsland, Italië, Engeland)  
2. Hoe oud is Handel geworden? (74 jaar.)  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 
Je kunt onderaan de handleiding de tekst van de film nalezen. Of eventueel afdrukken voor de kinderen 
zodat zij het nog een keer kunnen nalezen. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over Handel, 
maar dan zou je er heel wat meer lessen aan moeten besteden.  

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Terugluisteren van het bekendste lied uit de Messiah: Het Halleluja.  
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kun je stukjes meeneuriën? 
2. Herken je instrumenten?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Kennismaken met het Halleluja.  
Werkwijze: 

Vertel: Een bekend stukje uit het concert heet: Halleluja. Weet iemand wat dat woord betekent? ( Prijst 
God!) Het is een mooi, maar ingewikkeld lied. Daarom hebben we we een eenvoudiger lied gemaakt 
met stukjes uit het echte lied. We gaan proberen dat te zingen.  
Opdracht: Je ziet de stukjes tekst. Probeer te onthouden in welke volgorde elke stukje terugkomt. Kijk 
naar de gekleurde blokjes onderaan de lijst. Misschien dat dat een beetje helpt.  
Laat de speler 1x horen. Bespreek de antwoorden. (Geel blokje: Intro, Rood: Halleluja, Groen: Zie 
daar…hoog, Blauw: Zie daar….laag, Wit: Slot) 

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Klassieke muziek, koor, orkest, Geloof en muziek  
Inhoud: Aan het bezoek van een concert als The Messiah krijgen de 
leerlingen eerst een pakket nodige informatie vooraf: Stemmen, koor, 
orkest, dirigent, opbouw van zo’n muziekstuk, partituur, componist….
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Laat de speler 1x horen; alle kinderen neuriën zacht mee. Wijs zelf telkens de tekst aan die ze moeten 
zingen.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 
Laat deze kern verderop in de les nog een keer voorbijkomen. 

Kern 2 
Doel: Kennismaken met de solisten: Sopraan, alt, tenor en bas.  
Werkwijze:  

Leg uit: Tijdens het concert zingen 4 mensen om beurten een lied, begeleid door het orkest. Elk van de 
vier heeft een ander soort stem. De sopraan kan heel hoog zingen, de alt zingt wat lager, de tenor weer 
wat lager en de bas kan het laagste zingen.    
Opdracht: Pak het werkblad en een pen.   
Je krijgt 4 filmpjes te zien. Jij moet luisteren en vooral ook kijken naar de zangers of zangeres.   
Klik op het pijltje onderaan. Start het eerste filmpje. 
Klaar: Start het 2e filmpje door op de pijl onderaan te klikken. En zo door naar de 3e en 4e. 
Klaar: Klik weer op de pijl onderaan: Je komt terug bij de start van de quiz.  
De kinderen schrijven nu onder elk portret welke stem deze persoon heeft.   
Klik op Check om de antwoorden na te kijken.   

Kern 3 
Doel: Kennismaken met het koor: Sopraan, alt, tenor en bas. 
Werkwijze: 

Opdracht: Kijk en luister goed naar dit korte filmpje. Welke jongens zingen de sopraanstem? (De 
jongsten). Zet de film aan. Bespreek het antwoord achteraf. 
Vertel: Bij de solisten zijn de sopraan en de alt vrouwen, de tenor en bas zijn mannen. Bij een koor 
hebben ze ook bijna altijd sopranen, alten, tenoren en bassen. Maar dat kunnen soms ook alleen jongens 
en mannen zijn. De jongste jongens kunnen nog heel hoog zingen. Zij zijn de sopranen en alten.  Bij de 
meeste jongens verandert de stem als ze ongeveer 13-14 jaar zijn. Daarna kunnen ze meestal niet meer 
zo hoog zingen. Dan worden ze tenoren of bassen. In de tijd van Handel bestonden koren meestal uit 
jongens en mannen. Die kregen natuurlijk een goede opleiding op koorscholen in het zingen en noten 
lezen. 

Kern 4 
Doel: Kennismaken met de instrumenten die doorgaans gebruikt worden in de Messiah.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk naar plaatje 1: Lees de namen onder de instrumenten voor jezelf. 
Vraag: Hoeveel snaren heeft elk instrument? (4) Hoe laat je het geluid horen bij elk van deze 
instrumenten? (Strijkstok of plukken aan de snaren.) Wie zal de hoogste stem spelen in de muziek? (De 
viool) En de laagste? (De bas)Waar zijn ze van gemaakt? (Vooral van hout.)  
Hoe noem de groep van deze instrumenten? (De strijkinstrumenten.)  
Klik op de pijl onderaan: Plaatje 2: Lees de namen onder de instrumenten voor jezelf. 
Vraag: Waar is de Baroktrompet van gemaakt? (Metaal) Zie je verschil met een gewone trompet? (Deze 
heeft geen ventielen (knoppen). Maar wel een heleboel losse onderdelen.  
Vertel: Je kunt deze trompet vooraf op verschillende manieren in elkaar zetten zodat hij telkens andere 
tonen kan spelen. Daarvoor heb je die hele zet buisjes. Er zitten ook gaten in waarmee je de tonen kunt 
veranderen tijdens het spelen.  
Vraag: Waar zijn de hobo en fagot van gemaakt? (Voornamelijk hout, metalen kleppen).  
Vertel: De fagot is bijna 1 ½ meter groot. Als je hem uit zou rekken, is die bijna 3 meter lang! Je maakt 
geluid door twee rietjes in je mond te laten trillen. De verschillende tonen maak je met de kleppen.  
Vraag: Zal de fagot lage of hoge tonen spelen? (Lage) 
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Vertel: De hobo is ongeveer 60 cm lang. Je maakt geluid door twee rietjes in je mond te laten trillen. De 
verschillende tonen maak je met de gaten en de kleppen. 
Vraag: Zal de hobo lage of hoge tonen spelen? (hoge) 
Hoe noem de groep van deze instrumenten? (Blaasinstrumenten; preciezer: Trompet: 
Koperblaasinstrument; Hobo en fagot: Houtblaasinstrumenten) 
Klik op de pijl onderaan: Plaatje 3: Lees de namen onder de instrumenten voor jezelf. 
Vraag: Wat is hetzelfde bij het orgel en de klavecimbel? (Allebei toetsen, een kast, veel hout,..) Wat is 
het verschil tussen die twee? ( Orgel: De toon komt uit pijpjes waar lucht doorheen geblazen wordt. 
Klavecimbel: De toon komt uit de snaren waaraan geplukt wordt.)  
Bij welke groep horen deze instrumenten? (Toetsinstrumenten)  
Vraag: Waar lijken de pauken op? (Pannen, ketels, trommen) Hoe maak je daar geluid op? (Door met 
stokken erop te slaan.) Klinken ze beide hetzelfde? (Nee, verschillend in toonhoogte. De moderne 
pauken kun je met een pedaal verschillende tonen laten maken.) 
Klik op de pijl onderaan: Een filmpje. 
Opdracht vooraf: Kijk of je alle instrumenten ziet en hoort.  
Start de film. Vraag achteraf: Waar zaten de contrabassen? (Rechts) Waar stond het Klavecimbel? 
(Midden) 
Vertel: Dit is een van de weinige stukken uit de Messiah waarin het orkest een hele tijd zonder zangers 
een stuk speelt. Het heet ‘Pifa’. 

Kern 5: Voor de 2e les 
Doel: Korte kennismaking met het leven van Jezus Christus: De inhoud van de Messiah handelt over de 
geboorte, de dood en wederopstanding van Jezus. Ze geven ook aan uit welke 3 delen de Messiah bestaat.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar de afbeelding. Het is een soort stripverhaal. 
Vraag: Waar vind je dit soort afbeeldingen? (Meestal in kerken: Het zijn glas-in-lood-ramen.) 
Vraag: Waar zou dit stukje stripverhaal over kunnen gaan? (Voor korte uitleg bij elk raam: Zie onderaan 
de handleiding.) (Het leven van Jezus Christus) 
Klik op de pijl onderaan: Vraag: Wat zie je hier op de plaatjes? (Elk antwoord wat beschrijft wat ze zien 
is prima. Jezus, soldaat, kruis, dood, engel, enz.) (De dood van Jezus en wat eraan vooraf ging.) 
Vertel bij elk plaatje kort wat het voorstelt: Zie onderaan de handleiding. 
Klik op de pijl onderaan: Vraag: Wat zie je hier op dit plaatje? (Jezus is weer levend en verschijnt aan 
zijn vrienden.) Zie onderaan de handleiding. 

Kern 6: Voor de 2e les.  
Doel: Inzicht in opbouw van een klassiek muziekstuk zoals de Messiah.  
Werkwijze:  

Vertel: We hebben gehoord dat er op verschillende manieren muziek gemaakt wordt in de Messiah. 
Soms zingt een solist, vaak zingt het hele koor, heel soms speelt het orkest even alleen. Soms zingen 
twee solisten samen.  
Opdracht: Laat 1 kind de linkerblokjes voorlezen en een ander kind de rechterblokjes.  
Klik op de pijl onderaan: Je ziet nu alleen nog maar de linkerblokjes. Stel vragen aan kinderen over elk 
onderdeel. Wil je nog een keer terugkijken? Klik op de pijl onderaan.  
Wil je eventueel nog meer weten over de opbouw: Klik op ‘Meer weten?’. 
Hier zie je de drie delen van de Messiah met daarin telkens de verschillende onderdelen achter elkaar. 
Zo zie je bijvoorbeeld dat het koor wel heel belangrijk is. De stukjes met een * worden ook wel 
weggelaten. Het totaal duurt ongeveer 2 ¼ tot 2 ½ uur.  

Kern 7 Voor de 2e les 
Doel: Inzicht in het dirigeren van een muziekstuk.  
Werkwijze:  
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Opdracht: Kijk goed naar het volgende filmpje. Je hoort geen geluid. Kun je toch zien aan de dirigent 
wat voor een soort muziek op dat moment gespeeld wordt? Waaraan zien je dat? 
Start de film. Bespreek de antwoorden. (Je kunt het zien aan de snelheid waarmee hij zijn armen 
beweegt, maar ook de kracht in zijn gebaren en de manier waarop zijn gezicht iets laat zien.) 
Klik op de pijl onderaan: Vier muziekstukken uit de Messiah. Neem een stokje.  
Vraag: Wil wil dirigent zijn bij het eerste muziekstuk? Laat aan je handen en je gezicht zien hoe je wilt 
dat het orkest speelt. (Maar in werkelijkheid wordt natuurlijk dat bepaald door wat dat kind hoort.) 
Start speler 1. (Je hoeft niet het hele stuk uit te laten spelen….)  
Zo ook met de andere stukken.  

Kern 8 voor de 2e les 
Doel: Inzicht in de partituren voor de dirigent.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar deze afbeelding.  
Vragen: Welke instrumenten beginnen te spelen? (Hobo, strijkinstrumenten, Klavecimbel ) (Oboe = 
hobo; Bassoon = fagot;  Viola = alviool; Harpsichord = Klavecimbel. de andere namen kun je wel 
begrijpen als je ze leest. 
Wijs aan hoe ze dat kunnen zien. (Scrol de pagina naar beneden en terug naar boven: Je ziet aan de 
linkerkant dat die instrumenten beginnen. Je leest in feite op deze bladzijde alleen maar de eerste 5 
maten van het muziekstuk. Kun je nagaan hoe dik dat boek met alle blz is…)  
Kan iemand ontdekken welk deel van de Messiah dit is? (Je hoeft geen noten te kunnen lezen: De tekst 
in de 4e maat: Halleluja…) 
Eventueel voor de kinderen die een instrument bespelen en noten kunnen lezen: Kijk eens naar de 
sleutels vooraan de regel: Die zijn niet allemaal hetzelfde.  

Afsluiting 1 Voor de 1e les.  
Doel: Kennismaken met het einde van de Messiah.   
Werkwijze: 

Opdracht vooraf: Let nu vooral op de manier waarop de jongens zingen. Zie je trompetten? Zie je het 
orkest? Halverwege zingen ze nog maar 1 woord wat ze telkens herhalen. Kun jij verstaan wat ze 
zingen? (Amen) Let ook op de dirigent. 
Laat de film zien. Bespreek de antwoorden.  
Vraag:Wat betekent ‘Amen’? 

Afsluiting 2 voor de 2e les. 
Doel: Informatie uit deze les op een rijtje zetten. 
Werkwijze: 

Opdracht: Pak je werkblad en je pen. Zoek de Quiz op, vraag 1. Je mag nu niet meer praten, overleggen 
of hardop denken. 
Lees de vraag en de antwoorden rustig voor.  
Opdracht: Omcirkel de letter van het juiste antwoord bij vraag 1.  
Zo ga je verder met de volgende vragen door op de pijl naar rechts te klikken.  
De laatste vraag wordt persoonlijk beantwoord.  
Vergeet niet de namen op de blaadjes te laten zetten.  
Je kunt evt. de antwoorden samen nakijken: Klik op Check. 
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Verhaal van Inleiding 1: 
Hallo, ik ben Georg Frederic Händel en ik werd op 23 februari 1685 geboren in 
Duitsland, in het stadje Halle an der Saale. 
Mijn vader en moeder waren niet muzikaal, maar ik vond muziek als jochie al erg 
interessant. Mijn vader vond dat ik mijn tijd wel beter kon besteden, daarom moest 
ik vaak stiekum oefenen als hij er niet was. 
Toen ik acht jaar oud was, gingen we een keer naar het stadje Weißenfels. Daar 
mocht ik voor een echte hertog optreden. Hij zorgde ervoor dat ik toch een 
muziekopleiding mocht gaan volgen. Mijn muziekmeester werd Friedrich Zachau. 
Hij leerde me spelen op het klavecimbel en orgel. En ook hoe je muziekstukken 
moet schrijven.
Op zestienjarige leeftijd ging ik al werken: Ik werd organist in de kerk in Halle. Maar 
dat was niet zo boeiend. Dat heb ik niet lang volgehouden. Ik heb allerlei 
muziekbaantjes gehad, ook als violist. 
Later ging ik naar Italië toe en ontmoette daar bekende Italiaanse componisten. Ik 
was niet de enige: Dat deden andere componisten uit Europa ook. Italië was toen 
echt het belangrijkste op kunstgebied.  
Daar schreef ik opera’s. Dat zijn verhalen waarin alles gezongen wordt, natuurlijk 
met een orkest en een koor erbij. 
Ik heb nog een tijdje in Hannover gewerkt en vertrok naar Engeland toen ik 
27 jaar oud was. Ik ging daar werken als musicus en componist voor rijke mensen 
die graag regelmatig een nieuw muziekstuk wilden horen in hun salon. 
Ik componeerde van alles, ook nog wel opera’s maar die wilde men op een bepaald 
moment niet meer horen. Ik moest wat anders verzinnen. 
Er waren natuurlijk ook andere componisten die hun brood wilden verdienen met 
muziek maken en schrijven. Je moest natuurlijk wel met iets goeds komen. Dat was 
niet altijd gemakkelijk. 
Toch slaagde ik erin een nieuw muziekstuk te schrijven wat heel bekend werd en 
nog steeds bekend is. Het heet de Messiah. 
Er wordt in gezongen door vier zangers en zangeressen, door een koor en alles 
wordt begeleid door een orkest. Maar het is geen opera. 
De teksten die ze zingen, komen uit de bijbel en gaan over Jesus Christus. Over 
zijn geboorte en hoe hij stierf en wat er gebeurde toen hij weer levend op aarde 
terugkwam.  
The Messiah werd eerst in Dublin in Ierland uitgevoerd maar later werd het ook 
uitgevoerd in een Londens weeshuis. Toen werd het pas echt beroemd. 
De prins van Wales was zo onder de indruk dat hij bij het Halleluja uit de Messiah 
zomaar ging staan. En dat was in die tijd niet de gewoonte! 
Ik ben daarna nog wel een paar keer op reis gegaan en ik ben trouwens ook in 
Nederland geweest. Daar heb ik nog een ongelukje gekregen. 
Ik heb altijd erg hard gewerkt en ook veel geld verdiend met mijn muziek. Ik 
woonde in een mooi huis, zoals je ziet…..

Georg Frederic Handel is 74 jaar oud geworden.
Hij ligt begraven in een van de beroemdste kerken van Londen: The Westminster 
Abbey. 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Meer uitleg bij kern 5: 
Raam 1: De aankondiging van de engel aan Maria dat ze in verwachting is; ze zal een zoon krijgen die 
heel belangrijk wordt voor de hele wereld.  
Raam 2: De geboorte van Jezus in Bethlehem. Maria en Josef, de moeder en vader, woonden in 
Nazareth, maar moesten van de Romeinse Keizer die op dat moment de baas was in dat land zich laten 
inschrijven in het bevolkingsregister van de stad waarin Josef geboren is. Jesus werd geboren in een 
eenvoudige stal omdat er plaats was in de drukke stad.  
Raam 3: Kennismaken met de familie. 
Raam 4: Jesus is nu een stuk ouder: Hij wordt gedoopt door Johannes. Zo kreeg Jezus te horen dat hij 
de zoon van God was.  
Raam 5: Jezus verricht wonderen: Hij maakte zieken beter, hij liet zelfs een dode weer opstaan. Jesus 
vond kinderen, slaven en arme mensen belangrijk, terwijl dat in die tijd meestal niet zo gewoon was. Hij 
vond dat mensen eerlijker met elkaar moesten omgaan.  
Raam 6: Jezus komt met zijn apostelen naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Hij eet samen met 
hen en zegt dan dat een van hen hem zal verraden.  
Raam 7: Ze rusten uit in een tuin op een berg. Daar komen de soldaten hem arresteren omdat ze denken 
dat hij een opstand wil veroorzaken. De apostel Judas heeft hem inderdaad verraden. Sommige andere 
proberen hem nog te helpen, maar dat vind Jezus niet goed. Hij weet waarom hij moet sterven: Zo 
worden de zonden van de mensen vergeven.  
Raam 8: Jezus wordt eerst ondervraagd, gemarteld en tenslotte aan het kruis genageld. Zo sterft hij op 
na een paar uur. Zijn vrienden en familie mogen hem begraven.  
Raam 9: Maar dan is het lichaam van Jezus plotseling verdwenen uit het graf. Een engel zegt hij niet 
langer dood is.  
Raam 10: Na een tijdje verschijnt Jezus aan zijn vrienden. Hij heeft de dood overwonnen!  
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Werkblad van: _____________________________ groep: ___  school: ____________________________ 
 
Kern 2: De stemmen van de solisten. 

  

Afsluiting 2: De Quiz.

1. Zet de zangers in een goede rij, van hoog naar laag. Kies uit: 

a. Bas, tenor, alt, sopraan 
b. Sopraan, alt, bas, tenor 
c. Sopraan, alt, tenor, bas 
d. Tenor, Bas, sopraan, alt 

2. Hoe heet dit instrument? Kies uit: 

a. Trompet 
b. Hobo 
c. Cello 
d. Fagot 

3. Wat gebeurt er bij een Aria? Kies uit: 

a. Een solozanger zingt een lied. 
b. Het orkest speelt alleen, de zangers zijn stil. 
c. Het koor zingt een lied 
d. De violen spelen een stuk alleen. 

4. In welk land is Handel geboren? Kies uit: 

a. Nederland 
b. Engeland 
c. Oostenrijk 
d. Duitsland 

5. In welke taal heeft Handel de Messiah geschreven? Kies uit: 

a. In het Duits 
b. In het Engels 
c. In het Nederlands 
d. In het Latijn 
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6. Hoe heet dit instrument? Kies uit: 

a. Piano 
b. Vleugel 
c. Klavecimbel 
d. Orgel 

7. Waarover zingen ze over in de Messiah? Kies uit: 

a. Over het mooie Engeland. 
b. Over het leven en de dood van Jezus Christus. 
c. Over een gemene Duitse koning. 
d. Over de koningin van Ierland. 

8. Wat is het laatste woord wat ze zingen in de Messiah? Kies uit: 

a. Halleluja! 
b. Bye Bye! 
c. Angels! 
d. Amen! 

9. Hoe noem je de man voor het orkest met zijn stokje? Kies uit: 

a. Directeur 
b. Dirigent 
c. Directrice 
d. Orkestmeester 

10. Wat vond jij het mooiste van de Messiah? 
Schrijf het in je eigen woorden op. Als je tijd over hebt, mag je er een tekening bij maken. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
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