
 
 

 
 
 
Lesmateriaal bij de aflevering ‘HET REGENLIEDJE’ 
 
Klik hier voor het liedje. 

 

 
 
 
 

http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/Apennoten_Klassiek_Het_regenliedje.mp3


 
 

 
 
 
Wij hebben een leuk liedje over de herfst gezongen, maar wist je dat er heel lang geleden ook al eens 
een componist was die muziek over de herfst en de andere seizoenen heeft gemaakt? 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
 
Antonio Vivaldi leefde bijna 400 geleden in Italië en had hele mooie rode haren. 
Maar deze kon je vaak niet zien, want als hij over straat liep, of aan het werk 
was droeg hij altijd een pruik! Dat was heel normaal 400 jaar geleden, maar hij 
vond het niet leuk als zijn pruik nat werd. Vooral in de herfst gebeurde dat nogal 
eens. Want dan regent het best wel vaak, toch?  
Antonio kon heel goed schrijven, maar dan vooral muzieknoten.  
In 1725 componeerde hij Le quattro stagioni (‘De vier jaargetijden’). Over elke 
seizoen in het jaar schreef hij een stuk muziek.  
 

Naast de muziek, die je in de Apennoten uitzending hoorde en die de lente en 
de winter uitbeelden, kun je hier ook nog stukjes van de zomer en de herfst horen. 

 

Klik hier voor de lente.                                                                                                                                                  
Klik hier voor de zomer.                                                                                                                                             
Klik hier voor de herfst.                                                                                                                                                   
Klik hier voor de winter. 

(Geluidsfragmenten gespeeld door: Budapest Strings Bela Banfalvi, Conductor) 

Vraag: Kun je goed de verschillende seizoenen in de muziek horen? En waar hoor je dat dan aan?  

In de uitzending gingen de kinderen op ritme stokjes, samen met het orkest, Pepijn en Bas een flinke 
regenbui maken.                                                                                                                                         Pak snel je 
eigen ritme stokjes of potloden (maar je kan natuurlijk ook gewoon met je handen op je benen of je 
tafeltje trommelen) en klik dan hier. In dit filmpje is Bas nu de dirigent, en zal hij het bij jullie in de klas 
eens flink laten plenzen!! 

Wil je ‘Het regenliedje’ uit de uitzending, begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest nog een 
horen klik dan hier. 
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