
 

 

 

Mozart 
Wie was Mozart? 

 
Mozart, een muzikaal wonderkind, componeerde al muziek op zijn vijfde. Bekijk in dit filmpje wie deze 

bijzondere man was. 
 

Dit is muziek van Evanescence die goed geluisterd heeft naar Wolfgang Amadeus Mozart. En dit is hoe 

Mozart het bedoeld heeft. Mozart, een muzikaal wonderkind, componeert al muziek op zijn vijfde. Hij speelt 

fantastisch viool en piano. En al gauw treedt hij op in heel Europa voor vorsten en vorstinnen. Mozart maakt 

muziek voor iedereen. Zijn melodieën liggen goed in het gehoor zodat je ze snel kunt nazingen. En zijn 

muziek zit vol gevoelens. Hij componeert geen noot teveel, maar met iedere noot weet hij de mens in het hart 

te raken. 

Wolfgang geniet van zijn succes, verdient veel geld, maar geeft het nog harder uit. Wanneer later het applaus 

minder wordt en het publiek steeds vaker wegblijft, trekt Mozart zich terug om alleen nog maar te 

componeren. Hij blijft geld uitgeven en zijn schulden nemen alleen maar toe. Aan het einde van zijn leven 

keren de waardering en het enthousiasme voor zijn muziek terug. Maar zijn schulden kan hij niet afbetalen. Op 

5 december 1791 wordt Mozart op een Kerkhof in Wenen in een graf gelegd samen met anderen die geen 

begrafenis kunnen betalen. Nog altijd vinden miljoenen mensen over de hele wereld zijn muziek prachtig en is 

hij een inspiratie voor jonge componisten. 
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