
PEER GYNT 
SYMFOMANIA!DO IT YOURSELF

EDVARD GRIEG 
DE COMPONIST
Edvard Grieg was een componist en pianist uit 
Noorwegen. 
Zoals hij zelf ooit zei: "Bach en Beethoven hebben 
hoge kathedralen en tempels gebouwd. Ik wil 
de eenvoudige huizen bouwen waarin het volk 
zich goed voelt. Ik heb dat geprobeerd door de 
volksmuziek van mijn land op te tekenen.”
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Edvard Grieg (1843-1907)

VRIENDSCHAP
Uit vriendschap kunnen heel mooie dingen ontstaan, zoals wereldberoemde 
toneelmuziek bijvoorbeeld. Zo vroeg Henrik Ibsen aan zijn goede vriend 
Grieg om muziek te schrijven bij zijn toneelstuk ‘Peer Gynt’. 
De Noorse regering had aan Ibsen gevraagd om door het gebergte 
Rondane te reizen en volksverhalen te verzamelen. De bergbewoners 
vertelden hem het fantastische verhaal van die speciale jongen Peer. 
Ben je al benieuwd? Ga dan mee op deze muzikale reis!

Henrik Ibsen (1828-1906)

VRAAGJE:
Heb jij ook een vriendschap waaruit mooie dingen 
zijn voortgekomen? Leg uit!



DE MUZIEK: 
PEER GYNT
Het toneelstuk wordt niet meer vaak gespeeld, maar 
de muziek wordt nog door orkesten over de hele 
wereld uitgevoerd. 
De muziek bestaat uit 2 suites die telkens 4 delen 
bevatten. Luister per deel naar de muziek en voer de 
opdrachten uit. Zo ontdekken we samen het verhaal 
van Peer Gynt… PEER GYNT-SUITE 1: 

1. Ochtendstemming:
Peer Gynt is een arme jongen met veel fantasie, die samen met zijn 
moeder Aase in een klein Noors bergdorp woont. 
In dit eerste deel hoor je de zon opkomen. De dwarsfluit en de fagot 
wisselen elkaar af en spelen de eerste zonnestralen die op het land vallen.

OPDRACHT: straal als de zon!
Leg je neer op de grond alsof je slaapt. Je ene arm beweegt als je de 
dwarsfluit hoort en je andere arm volgt de hobo. Beeld je in dat uit je 
armen, uit je vingers, uit je ogen,… zonnestralen komen. Beetje bij beetje 
kom je recht en straal je steeds feller.

2. De dood van Aase:
Peer is een leugenaar en een bedrieger. Hij denkt 
enkel aan zichzelf en dat doet zijn moeder veel 
verdriet. Aase wordt ziek en sterft. Peer is erg 
verdrietig maar hij weet niet hoe hij met zijn 
verdriet kan omgaan. Daarom vlucht hij naar 
Afrika.

OPDRACHT: leg uit:
Wat helpt jou als je verdrietig bent?

LUISTER

LUISTER

KIJK

3. Anitra's dans:
In Afrika wil Peer keizer worden en veel geld 
verdienen. Dat had hij aan zijn moeder beloofd. 
De manier waarop hij dat doet is niet zo netjes: 
Peer gaat slaven verkopen! Hij ontmoet er een 
meisje, Anitra. Anitra wordt verliefd op Peer en 
ze noemt hem zelfs ‘haar prins’.  Ze danst een 
Arabische dans voor hem. Omdat Peer zoveel 
leugens blijft vertellen, raakt Anitra hem beu en 
steelt ze zijn spullen. En wat doet Peer? Juist, hij 
vlucht nog maar eens weg! 

OPDRACHT: 
Kijk en luister!

Bekijk het filmpje en onthoud een aantal 
bewegingen, want straks gaan wij ook dansen!

vbo
Markering
schrappen

https://open.spotify.com/track/4KtraUsw0VvIgpT4gkUO9K?si=615513a98c5841d7
https://open.spotify.com/track/3zecicNPd6T1dzmVi3lSPy?si=64494fa2c82a4d8f
https://www.youtube.com/watch?v=XRsBIOGXziU


4. In de hal van de bergkoning: 
Tijdens een tocht in de Noorse bergen ontmoet Peer de 
dochters van de trollenkoning. Schatrijk zijn ze! Bovendien 
wordt een van die dochters verliefd op Peer. Dat vindt Peer 
natuurlijk interessant en hij besluit om met haar te trouwen. 
Hij is verblind door macht en rijkdom. Maar als hij met dat 
lelijke trollengedrocht trouwt, zal hij zelf betoverd worden en 
veranderen in een lelijke trol! Dat ziet hij uiteraard niet zitten. 
Peer heeft echter geluk: trollen zijn erg bang voor zonlicht 
omdat ze dan veranderen in steen. Zo kan hij net op het laatste 
nippertje aan hen ontsnappen wanneer de zon opkomt. 

OPDRACHT: 
Kijk en doe de rap!

Bekijk de volgende filmpjes.

 Kan je nu de volgende tekst in het juiste ritme rappen?

KIJK

KIJK

Peer loopt door de Trollengrot, door het slijm en de snot

Peer loopt door de Trollengrot.wie weet, wat is zijn lot?

Peer wil trouwen met een Trol, voor het geld, voor de lol

Peer wil trouwen met een Trol, wat haalt hij in zijn bol?

Koning van de Trollengrot, vol met slijm, vol met snot

Vraagt aan Peer Gynt wat-ie moet In zijn trollengrot

Trouwen met zijn Dochtertrol, voor de roem, voor de lol

Koning zegt: Dit is je tol: Ik maak van jou een Trol!

Peer sluipt door de Trollengrot, door het slijm en de snot

Peer sluipt door de Trollengrot, o god, wat wordt zijn lot?

Peer wil snel weg van die Trol, wil geen geld, wil geen lol

Peer wil snel weg van die Trol, dit wordt hem te dol!

Peer rent uit de Trollengrot, door het slijm en de snot

Peer rent uit de Trollengrot, o god, wat wordt zijn lot?

Peer wil snel weg van die Trol! Wil geen vrouw, wil geen lol

Peer wil snel weg van die Trol! Snel weg uit hun hol! 

https://www.youtube.com/watch?v=LGkSaIzZtsk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ


PEER GYNT-SUITE 2: 
1. De bruidsroof:
Voor zijn reizen woonde Peer in het bergdorp 
naast het rijke buurmeisje Ingrid. Peer wilde 
wel met haar trouwen, maar Ingrid ging al 
trouwen met Mads. Daarom besluit hij Ingrid 
te ontvoeren. De dorpsbewoners zijn razend op 
hem omdat de bruiloft niet kan doorgaan en 
hij wordt verbannen uit het dorp. In de bergen 
aangekomen, zegt hij tegen Ingrid dat hij toch 
niet met haar wil trouwen. Tja, die Peer denkt 
echt alleen maar aan zichzelf !

OPDRACHT: 
Bedenk je eigen noorse taaltje en beeld je in dat 
je een boze dorpsbewoner bent. Je scheldt Peer 
uit met je meest boze stem!

Hier enkele zinnetjes in het 
Noors die je kunnen inspireren;

wij zijn razend! vi er rasende!
maak dat je wegkomt! kom deg ut herfra!
ik haat je! jeg hater deg!

LUISTER

2. Arabische dans:
Op zijn reizen in Marokko en Egypte hoorde 
Peer arabische muziek. Dat kan je horen in dit 
deel dat begint met de piccolo’s, dat zijn de kleine 
broertjes van de dwarsfluit en die kunnen super 
hoge noten spelen!

OPDRACHT: 
Dans als een arabier!
Dans op de muziek terwijl je sierlijke 
bewegingen maakt met je armen. 

LUISTER
3. De terugkeer van Peer
Gynt:
Peer komt tot inkeer. Hij is het beu om steeds op 
de vlucht te gaan voor de problemen die hij zelf 
veroorzaakt. Hij wil zijn leven beteren en terug 
naar huis gaan, naar het mooie Noorwegen en 
naar Solveig, op wie hij verliefd is. 
Peer reist van Afrika naar Noorwegen. Het is een 
erg lange reis waarbij hij goed kan nadenken over 
alles wat hij heeft uitgestoken. Intussen zijn er 
veel jaren voorbijgegaan sinds Peer op de bruiloft 
Ingrid ontvoerde. Als Peer na al die tijd terug in 
zijn oude vertrouwde dorpje komt, is er gelukkig 
niemand die hem herkent of zich zijn fratsen 
herinnert. Alhoewel, misschien toch nog hier 
en daar een enkeling... Maar ach, ze zijn het er 
allemaal over eens, het is tijd om Peer een tweede 
kans te geven! 

LUISTER

4. Solveigs lied:
En Solveig? Die wachtte thuis vol ongeduld tot ze Peer met open armen 
kon ontvangen. Hier kan dan eindelijk dat mooie liefdesverhaal 
beginnen. Het einde van het verhaal kennen jullie vast. Solveig en Peer 
leefden nog lang en gelukkig. 

LUISTER

ZIEZO, NU KENNEN JULLIE HET VERHAAL VAN PEER GYNT EN ZIJN 
JULLIE KLAAR OM NAAR HET CONCERT TE LUISTEREN. VEEL PLEZIER!

WIST JE DAT?
Peer Gynt heeft echt bestaan. 
Zijn graf kan je nog bezoeken in 
Vinstra, dat is het Noors bergdorp 
waar hij geboren werd.

https://open.spotify.com/track/3m9i4vskjDMzUyFkftbnM1?si=3a1be3257f2e4f90
https://open.spotify.com/track/4HzLQXmcfqNuvBHxkdJ3sP?si=dd3e93f9cec841bd
https://open.spotify.com/track/5Fbfyo5wtrh4KlGI1IFhdg?si=75cdb8c27d4a48bc
https://open.spotify.com/track/4P7ePsqhk26su2AkWWDLjM?si=743f465ddfda4458



