
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activeren van voorkennis 
Laat de leerlingen hun voor- en achternaam noteren. Hebben ze ook nog een tweede naam? En een bijnaam? 
Laat ze kort in tweetallen hun antwoorden uitwisselen. 
 

 

Instructie | Deel 1 
 
Noteer op het bord: Wolfgang Amadeus Mozart.  
Geef instructie over de voornamen, achternaam en bijnaam (Wolfie) van Mozart. 
Vertel dat Mozart een beroemd componist was, iemand die muziek schrijft. Ook kon hij klavecimbel en viool 
spelen. 
 
Laat de leerlingen het bordwerk tussentijds of aan het eind van de uitleg overnemen. 
 

 
 
Controle van begrip 

• Was zijn de voornamen van Wolfgang Amadeus Mozart? 

• Wat voor soort naam is Wolfie? 

• Wat is een componist? 

• Welke instrumenten bespeelde Mozart? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
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Voorbereiding 
 

• Lees zelf de tekst vooraf. 

• Tekst en aantekeningenblad afdrukken 
voor alle leerlingen. 

• Zoek bij Google Afbeeldingen ‘Mozart 
kind’ en ‘Mozart volwassene’ en druk de 
afbeeldingen klein af voor alle leerlingen. 

• Schaar en lijm voor alle leerlingen. 

• Google Afbeeldingen, YouTube 

beschikbaar. 

Lesdoel 
Ik kan vertellen over Wolfgang Amadeus Mozart. 

• Zijn leven als kind en volwassene in grote lijnen. 

• Waarom hij een wonderkind werd genoemd. 

• Enkele composities en opera’s. 
 



Instructie | Deel 2 
 
Vertel dat in deze les het leven van Mozart als kind en als 
volwassene wordt behandeld. Wijs op de indeling van het 
aantekeningenblad en laat de afbeeldingen ‘Mozart kind’ en 
‘Mozart volwassene’ uitknippen en opplakken.. 
 
Tekst: Laat de kinderen de alinea ‘De familie Mozart’ lezen. 
Teken het gezinsverband schematisch op het bord. Noteer 
wat Mozart kon op de leeftijd van 3, 4, en 5 jaar. 
 
YouTube: “Mozart, Menuet Kv 2 for harpsichord”. 
Laat het fragment horen en vertel dat Mozart dit heeft 
geschreven toen hij 5 jaar oud was. 
Cvb-vraag: Hoe heet het instrument dat je hoort? 
 
Vertel dat Mozart een Wonderkind was en leg uit wat dit is. 
Tweetallen: Waar ben jij goed in? 
Tekst: Laat de leerlingen de alinea ‘Wonderkind’ lezen. 
 

Vertel kort over de reis door Europa van het gezin Mozart. 
Google Afbeeldingen: “Grand tour Mozart”. 
Toon het kaartje en vraag de leerlingen welke Nederlandse plaatsen Mozart bezocht. 
 
Tekst: Laat de kinderen de alinea ‘Reis door Europa’ lezen. 
Tweetallen: Hoe zou jij het vinden om drie jaar van huis te zijn? 
 
Laat de leerlingen het bordwerk tussentijds of aan het eind van de uitleg overnemen. 
 
Cvb-vragen: 

• Wat is een klavecimbel? 

• Uit welke personen bestond het gezin Mozart? 

• Waarom was Mozart een wonderkind? 

• Welke plaatsen bezocht Mozart als kind? 

 



Instructie | Deel 3 
 
Tekst: Laat de leerlingen de alinea’s ‘Beroemd en rijk’ en 
‘Arm en ziek’ lezen. Laat ze de inhoud aan elkaar 
samenvatten. 
 
Laat de leerlingen aan elkaar uitleggen wat een opera is. 
YouTube: “The Magic Flute – Queen of the Night aria 
(Mozart; Diana Damrau, The Royal Opera)” 
 
Vertel dat muziekstukken van Mozart nog steeds door 
orkesten worden gespeeld. 
YouTube: “Mozart: Eine kleine Nachtmusik - 
Concertgebouw Kamerorkest - Live Concert – HD” 
 
Tekst: Laat de leerlingen de alinea ‘’ Levenseinde’ lezen. 
 
YouTube: “Mozart – Lacrimosa” 
Vraag de leerlingen om naar de muziek te luisteren. 
Welk gevoel krijg je erbij? Waarom? 

 
Laat de leerlingen het bordwerk tussentijds of aan het eind van de uitleg overnemen. 

 
Cvb-vragen: 

• Wat is een opera? 

• Noem een aantal muziekstukken van Mozart. 

• Beschrijf het leven van Mozart in een aantal zinnen. 

 
(Voor)leestips 
 

• De kleine Mozart op wereldreis, Sanne de Bakker, Van Goor, 2006. 

• Honderd kussen van een wonderjongen, Adriaan van den Hoof, Lannoo, 2009. 
• Paco en Mozart, Magali Le Huche, Clavis, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wolfgang Amadeus Mozart 
 
Wolfgang Amadeus Mozart is een van de beroemdste klassieke componisten ter wereld. De muziek die hij 
schreef wordt nog steeds gespeeld en is nog steeds te horen. 
 
De familie Mozart 
Mozart wordt in 1756 geboren in de Oostenrijkse stad Salzburg. Hij was de zoon van Anna Maria en Leopold 
Mozart. Hij had ook een oudere zus Maria Anna, die ook wel Nannerl werd genoemd. Wolfgang had zelf ook 
een bijnaam, namelijk Wolfie. Tegenwoordig noemt iedereen Wolfgang Amadeus Mozart bij zijn 
achternaam, omdat hij enorm beroemd is geworden. 
 
Wonderkind 
Zijn vader was componist en schreef muziekstukken. Hij leerde zijn kinderen verschillende 
muziekinstrumenten bespelen. Mozart kon op 3-jarige leeftijd al eenvoudige muziekstukken spelen op de 
klavecimbel, dat is een soort piano. Op 4-jarige leeftijd kon hij viool spelen en toen hij 5 jaar oud was, schreef 
hij zijn eerste muziekstuk met een beetje hulp van zijn vader. Omdat de meeste kinderen dit niet kunnen op 
deze leeftijd, wordt Mozart een ‘wonderkind’ genoemd. 
 
Reis door Europa 
In 1763 begon de familie Mozart aan een reis door Europa. Zijn zus Nannerl kon mooi zingen en ook 
klavecimbel spelen. Op die reis speelden Wolfgang en Nannerl voor de Franse en Britse koning en ook voor 
de Nederlandse prins Willem V van Oranje-Nassau. Mozart speelde in Den Haag, Amsterdam, Haarlem en 
Utrecht. De familie reisde per koets en boot. Tijdens deze reis werd de kleine Mozart twee keer ernstig ziek: 
eerst kreeg hij angina en later buiktyfus. Na drie jaar was de reis ten einde en keerde de familie Mozart weer 
terug naar Salzburg. 
 
Beroemd en rijk 
Toen hij volwassen was, kreeg Mozart een baan als componist aan het hof van de bisschop van Salzburg. 
Toen hij in 1781 ontslagen werd verhuisde hij naar Wenen. Hij schreef verschillende muziekstukken en 
opera’s waar veel mensen naar kwamen kijken en luisteren.  
Een opera is een combinatie van toneelspelen en zingen. Een beroemde opera van Mozart is ‘De toverfluit’. 
Bekende muziekstukken van hem zijn ‘Een kleine nachtmuziek en de ‘Turkse mars’. Het zijn maar drie 
voorbeelden uit zijn enorme repertoire van 600 muziekwerken. Mozart werd beroemd en rijk. 
 
Arm en ziek 
Mozart trouwde in 1782 met Constanze Weber, die mooi kon zingen. Samen kregen ze zes kinderen, waarvan 
er vier overleden. Dit zorgde ervoor dat het steeds slechter ging met Mozart. Ook gaf hij veel geld uit, 
bijvoorbeeld aan dure kleding, waardoor hij in geldproblemen raakte. 
In 1788 stopte hij met voorstellingen geven en schreef alleen nog maar muziek. Toch werd het voor hem 
niet rustiger en raakte hij overwerkt en depressief. Ook bleef hij veel geld uitgeven. 
 
Levenseinde 
Op een dag kreeg Mozart een geheime opdracht waarmee hij veel geld zou kunnen verdienen. Hij moest 
muziek schrijven voor een dodenmis. Dat heet een requiem. Tijdens het schrijven hiervan werd hij zelf 
ernstig ziek. Op 5 december 1791 stierf Mozart, terwijl het requiem nog niet helemaal af was. Toch werd dit 
een van zijn bekendste werken 
Mozart stierf op 35-jarige leeftijd als een arme man en had geen geld om een eigen graf te betalen op de 
begraafplaats in Wenen. Daarom werd hij in een naamloos graf gelegd samen met een paar andere mensen.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


