
 

Wat is een concert? 
 

Tijdsduur:    10 minuten 

Extra benodigdheden:  Toegang tot internet (voor het filmpje in opdracht 2) 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 

Tijdens het concert 

Tijdens een concert spelen de muzikanten onder leiding van de dirigent de muziekstukken die ze 

tijdens de repetities met elkaar hebben geoefend. Tijdens het concert moeten de muzikanten op hun 

best spelen, omdat bij een concert ook altijd publiek komt luisteren.  

Tijdens het concert zijn alle muzikanten vaak in het zwart gekleed omdat dat er chique uitziet. Het 

dragen van zwarte kleding is een soort uniform en zorgt dat het orkest er als een mooi geheel uitziet. 

 

Wat voor muziek speelt een orkest tijdens een concert? 

Een orkest speelt niet alleen maar klassieke muziek van Mozart of Beethoven. Het orkest speelt ook 

muziek die bij films klinkt. Soms speelt het orkest ook muziekstukken die worden gebruikt in 

reclames op internet of  op tv. Andere keren speelt het orkest jazz muziek. Het orkest speelt muziek 

van over de hele wereld, uit veel verschillende culturen, zoals de Indiase, Turkse, Chinese of Zuid-

Amerikaanse cultuur. 

 

Wat doet het publiek tijdens een concert? 

Het publiek komt naar het concert om te luisteren en van de muziek te genieten. In een zaal als het 

Concertgebouw, waar het Nederlands Philharmonisch Orkest vaak speelt, kunnen bijna 2000 mensen 

zitten. 

Deze mensen willen elkaar niet storen tijdens het luisteren en het orkest niet storen tijdens het 

spelen. Daarom zijn de mensen die naar een concert luisteren meestal erg stil. 

Nadat het concert afgelopen is, wil het publiek vaak laten horen hoe mooi ze het orkest vonden 

spelen. Dat doen ze met een applaus. Ze klappen voor het orkest en gaan vaak staan. Dat heet een 

staande ovatie. 

      

OPDRACHT 1 

Bespreek met de kinderen wat er gebeurt tijdens een klassiek concert. Wat voor muziek wordt er 

gespeeld, wat doet het publiek wel of niet tijdens een concert? 

 

OPDRACHT 2 

Kijk samen met de kinderen het filmpje ‘Hoe heurt het eigenlijk’ in het Concertgebouw (4 minuten).   

https://www.youtube.com/watch?v=KdIjlpl5WKg

