
 

Podium Witteman in de klas 
Italiaanse muziek 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Italië kent vele soorten muziekstijlen. Ook 
in de klassieke muziek is de Italiaanse 
cultuur erg gevarieerd. Al die 
verschillende soorten klassieke muziek 
hebben een andere stijl. Dirigent Jules 
van Hessen vertelt meer over deze 
klassieke muziekstijlen uit Italië. Vanuit 
Zuid-Italië gaan we richting het noorden, 
waarna we finishen in Turijn. 
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Klassieke muziek, kunst, cultuur, 
identiteit 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer over klassieke 
muziek, zoals: ‘De invloed van klassieke 
muziek op popmuziek’. 
 
Antwoorden 
1 C 2a Napels b André Hazes 3a Rossini/ 
Pesaro/Wilhelm Tell, Verdi/Milaan/Aïda, 
Puccini/Lucca/La Bohème. b La Bohème. 4 
Soldaat van Oranje 5 Antonio Vivaldi 6 
Roze is de kleur van de Ronde van Italië, 
de wielrenner die eerste in het 
klassement staat draagt een roze trui. 
 

Kijkvragen 
 
1 Elk land heeft zijn eigen muziekstijl. Wat 
is de bron van die stijlverschillen? 
A Het klimaat 
B Het eten 
C De taal 
 

 
 
2a Welke Italiaanse stad staat vooral 
bekend om de volksmuziek? 
b Met welke beroemde Nederlandse zanger 
wordt deze muziek vergeleken? 
 
3a Zoek de stad en het muziekstuk bij de 
componist. Trek lijnen of gebruik kleuren. 
Componist Stad Muziekstuk 
Rossini Lucca Aïda 
Verdi Pesaro Wilhelm Tell 
Puccini Milaan La Bohème 

b Van welke van deze drie muziekstukken 
is de première in Turijn geweest? 
 
4 Er wordt één Nederlands muziekfragment 
gespeeld. Uit welke film (en musical) komt 
deze muziek? 
 
5 Wie componeerde ‘De Vier Jaargetijden’? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 De leden van het orkest hebben allemaal 
een roze shirt aan. Kun je bedenken 
waarom? 
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