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Informatie voor de leerkracht  
 

Binnenkort gaan de leerlingen naar de muzikale voorstelling Lejo ontdekt het orkest van philharmonie 

zuidnederland en Leo Petersen. 

Deze handleiding hoort bij het digitale lesmateriaal Lejo ontdekt het orkest. De bijbehorende website open 

je met de link: https://www.philharmoniezuidnederland.nl/lejo  

 

Navigatie op de site: 

Op het startscherm kun je kiezen voor les 1 of 2 en voor 

een video op de TV. Eenmaal op het scherm van les 1 of 

les 2  wijzen de vlaggetjes je de weg naar de 

verschillende activiteiten a, b, of c. 

Als je op een TV klikt komt er een filmpje. Wil je 

vanuit het filmpje terug naar de site dan klik je op de 

ogen van Lejo linksboven in beeld.   

 

Inhoud van de lessen: 

Er zijn twee lessen met in totaal vijf activiteiten van 15- 30 minuten die beginnen met een korte inleidende 

video. In de activiteiten daarna leren de kinderen over het orkest, de instrumenten, dirigeren. Ze maken 

ook nog zelf filmpjes en een stripsody.   

Werkbladen  

Er zijn twee werkbladen, ze staan bij de betreffende les in deze handleiding en op onze site bij het 

lesmateriaal.  

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orke

st/    

 

Culturele Ladekast- Cultuurloper  

Een overzicht van de culturele competenties en doelen staat op onze website bij het lesmateriaal. 

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orke

st/    

 

Minimale voorbereiding:  

Is er weinig tijd voor de voorbereiding, behandel dan met voorrang Les 1a het orkest en Les 2b geluiden 

verzamelen. De dag voordat je naar de voorstelling gaat, kijken de leerlingen in ieder geval naar de video 

op de startpagina: Tot morgen bij het concert. De andere lessen kun je ook prima na afloop van de 

voorstelling geven.  

 

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orkest/
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orkest/
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orkest/
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orkest/
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Kans voor samenwerking:  

Dit concert wordt nog betekenisvoller als de kinderen de instrumenten die ze in het orkest tegenkomen 

heel dichtbij kunnen zien en liefst ook vasthouden. De muziekschool of de vereniging in de buurt kan 

hierbij ondersteunen. Informeer bij hen naar de mogelijkheden. 

Veel plezier met de voorbereiding en tot ziens bij de voorstelling! 

Team educatie philharmonie zuidnederland:  

Adeline van Campen, Linda Jans, Roxanne Doyen, Wilma Hollanders 

educatie@philharmoniezuidnederland.nl   

mailto:educatie@philharmoniezuidnederland.nl
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Vooraf 
Kennismaken met LEJO 

Open de website op het digibord 

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/lejo  en 

haal de voorkennis bij de kinderen op: wie is dit 

poppetje, waar kennen de kinderen Lejo van.  

Vertel de kinderen dat ze binnenkort naar een concert 

gaan waar Lejo ook komt. Hij houdt veel van muziek 

en wil graag samen met een groot orkest optreden. Nu gaat dat in het echt gebeuren, LEJO gaat live 

filmpjes maken op het podium en het symfonieorkest philharmonie zuidnederland speelt daar live muziek 

bij. Jullie mogen er ook bij zijn! Vertel aan de kinderen wanneer en waar dat zal zijn. 

Nieuwe woorden: 

Concert:  Wat is eigenlijk een concert? Wie heeft dat al eens meegemaakt, wat gebeurde er, waar 

was het, hoe klonk het, kon je de muziek ook voelen in je buik, hoe vond je dat? 

Symfonieorkest: Welke orkesten kennen de kinderen al, welke verenigingen zijn er in de buurt van de 

school? De harmonie, de fanfare, een slagwerkgroep… en wat zou een symfonieorkest 

zijn?  

Live optreden: Wat betekent live? Waar kennen de kinderen dit woord van. En kennen ze ook het 

tegenovergestelde playback ? Waar ken je dat van. Doe je dat zelf ook wel eens? 

  

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/lejo
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Les 1: het orkest, de instrumenten en de dirigent 

 

1a. Het orkest 

  
 

 

 

 

 

 

Tijdens de voorstelling Lejo ontdekt het orkest zijn er naast Lejo nog 23 andere hoofdrolspelers te 

bewonderen: de musici met hun instrumenten en de dirigent. De voorstelling die de leerlingen gaan 

zien is namelijk een concert van het symfonieorkest.   

Voorkennis ophalen  

Op het digibord zien de kinderen Lejo met verschillende instrumenten die horen bij een 

instrumentengroep. Wat weten de kinderen al over instrumentengroepen?  

 

Ontdek het orkest.  

Sander Teepen, de dirigent van het symfonieorkest, vertelt over het orkest en de 

verschillende instrumentengroepen in het orkest.  

 

Na afloop bespreken wat de kinderen gezien en gehoord hebben. Het orkest bestaat uit vier groepen 

instrumenten: het slagwerk, de strijkers, de houtblazers en de koperblazers. Welke 

instrumentengroep heb je nog nooit bij de fanfare of harmonie gezien? 

Nieuwe woorden: 

Strijkinstrumenten:  instrument met snaren waar geluid uit komt door er met de haren van een 

strijkstok overheen te strijken. Viool, altviool, cello en contrabas. 

Inhoud: kennismaking met het symfonieorkest en de verschillende instrumentgroepen  

Doel:   de leerlingen kunnen de vier instrumentgroepen benoemen en ervaren het verschil in 

  klank door de verschillende instrumentgroepen AAN en UIT te zetten. Ze onderzoeken 

  het schoolinstrumentarium op klank, uiterlijk en de wijze van bespelen en maken er 

  groepen van 

Voorbereiden:  open de website op het digibord, klik les 1 aan en ga naar 1a. Het orkest 

Lestijd:  25 min  
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Houtblazers:  instrumenten gemaakt van hout, waar geluid uit komt als je erop blaast. 

Dwarsfluit, hobo, klarinet en fagot. (NB De dwarsfluit is tegenwoordig van 

metaal maar was vroeger van hout daarom hoort hij toch bij deze groep) 

Koperblazers:  instrumenten gemaakt van koper ( met een zilveren laagje erop )  waar 

geluid uit komt als je er op blaast. Trompet, trombone, hoorn en tuba.  

Slagwerk: instrumenten waar je op moet slaan met de handen maar meestal met een 

stok. Pauken, allerlei trommels, xylofoon, vibrafoon, klokkenspel, triangel, 

tamboerijn, enz.  

Partituur: het boek van de dirigent waar de muziek van alle instrumenten van het 

orkest in staat. 

Actief:  

 
Orkest aan en uit zetten. Klik rechtsonder op de pagina op de hand met het dirigeerstokje.  

Nu horen de leerlingen alle instrumentgroepen van het orkest tegelijk spelen. Klik nu eerst eens alle 

instrumentgroepen UIT…Dat is stil…!  

Laat de kinderen achtereenvolgens een instrumentgroep aanzetten. Luister naar de verschillende 

groepen apart en maak daarna combinaties van twee instrumentgroepen tegelijk. Speel met de 

verschillende combinaties. Kun je iedere instrumentgroep nog herkennen? Waaraan hoor je welke 

groep het is, probeer het te beschrijven. Doe je ogen eens dicht, kun je dan beter horen?  Ook als 

alle groepen aan staan? De leerlingen hoeven de verschillende groepen echt nog niet te herkennen, 

maar ze worden er zo wel van bewust dat er verschillende groepen zijn en dat ze anders klinken.  

Verbreden:  

 
Hoe komen de instrumentengroepen aan hun naam denk je?  En waarom zitten ze met hun groepje 

dicht bij elkaar in het orkest?  

Actief onderzoeken:   

 
Welke instrumenten zijn er op school? Leg ze eens bij elkaar. Welke instrumenten horen bij elkaar? 

Waarom? Komt dat door het uiterlijk, door de klank of de manier van bespelen? Verzin een leuke 

naam voor iedere groep instrumenten.  

1b. De instrumenten 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inhoud: het bekijken en beluisteren van negen verschillende instrumenten uit het orkest 

Doel:   de leerlingen kunnen de klarinet, de hoorn en de viool correct bij naam noemen en 

  aan de afbeelding het juiste muziekfragment koppelen.  

Voorbereiden:  open de website op het digibord, klik les 1 aan en ga naar 1b. De instrumenten  

Lestijd:  15 min 
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Bekijk de filmpjes en bespreek ze met de kinderen 

 

Strijkinstrumenten 

De hoorn  

De klarinet  

 

In de filmpjes worden de instrumenten aan de leerlingen voorgesteld door musici van philharmonie 

zuidnederland: Cleo Simons is hoornist bij het symfonieorkest, Karel Plessers is klarinettist, dat is 

hun beroep. Net als Messie die iedere dag moet trainen om een goede voetballer te blijven, moeten 

Karel en Cleo ook iedere dag oefenen op hun instrument. Ze oefenen bijna iedere dag met het 

symfonieorkest en spelen vaak drie of meer avonden per week concerten voor het publiek in de 

grote concert- en theaterzalen in Brabant en Limburg. Daar reizen ze samen in een bus naar toe. Een 

muzikant die van de muziek zijn beroep heeft gemaakt noemen we een musicus.  

 

De instrumentenkast:   

Niet alle instrumenten zullen al bekend zijn bij de kinderen van groep 3 en 4. Het doel van deze 

activiteit is dat ze op een leuke manier, met feedback van LEJO de afbeelding van het instrument en 

het geluid aan elkaar koppelen. De hoorn, de klarinet en de viool zouden de kinderen na het zien 

van de filmpjes wel in geluid en beeld moeten kunnen herkennen. Op internet is veel informatie te 

vinden over instrumenten, dat kan op een ander moment, een goede aanvullende zoekopdracht voor 

de kinderen zijn.  

In de instrumentenkast zien de kinderen een afbeelding van een instrument uit het symfonieorkest. 

De leerlingen proberen uit welk geluid er bij dit instrument hoort door eerst te luisteren naar de 

twee verschillende muziekfragmenten bovenaan in de kast. Daarna maken ze een keuze voor A of B 

onderaan de kast. Aan de reactie van LEJO zien de kinderen vervolgens of de keuze juist was. Doe 

het nog eens een keer, welke combinaties blijven moeilijk en wat is een makkie? 

Bespreek:  

Zijn er instrumenten die de leerlingen al kennen? Waar heb je het instrument gezien? Bespeelt er 

iemand uit de klas één van de instrumenten? Of een familielid? 

 

Nieuwe woorden: 

Instrumenten: Hoorn, dwarsfluit, hobo, viool, kleine trom, trompet, trombone, klarinet, fagot 

Musicus: iemand die van de muziek zijn beroep heeft gemaakt en daar geld mee verdient 
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1c. De dirigent 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Teepen vertelt over dirigeren  

In deze video vertelt dirigent Sander Teepen over zijn werk en hij leert de kinderen 

dirigeren.  

Na afloop bespreken wat de kinderen gezien hebben. Hoe bereidt de dirigent zich voor op een concert? 

Wat staat er in het boek van de dirigent, hoe noem je zo’n boek? Wat doet de dirigent met zijn handen. 

Waarom heeft hij een dirigeerstokje? De rechterhand slaat de maat.  En wat doet de linkerhand?  

Nieuwe woorden: 

Dirigent:  de baas van het orkest 

Partituur:   het boek van de dirigent waar de muziek van alle instrumenten in staat 

Baton:   de dirigeerstok. Het Franse woord baton betekent stok. 

Tempo:   langzaam of snel 

Actief: 

Dirigeren in de tweekwartsmaat. Bekijk het filmpje  1…2… In de maat en doe mee met de dirigent. Het 

doel is dat de kinderen de maat voelen. Als je gaat staan en op de plaats meeloopt gaat het nog 

makkelijker.  

Nieuw woord: 

Tweekwartsmaat:  muziek met twee tellen in de maat, je kunt erop lopen: 1..2, 1..2, 1..2 

Onderzoeken: 

Bij welk liedje dat je kent past deze maatslag? De kinderen gaan dit met het eigen tafelgroepje eerst 

uitproberen. Daarna met de hele klas zingen. Wie wil de klas dirigeren? Kun je ook met je linkerhand erbij 

dirigeren: sterker en zachter worden bijvoorbeeld?  

 

 

Inhoud: leren over het beroep dirigent en over dirigeren 

Doel:   de leerlingen dirigeren muziek in de 2/4- en de 3/4 maat, ze kunnen de   

  handbewegingen op muziek, goed in de maat, uitvoeren. Ze onderzoeken bij welke 

  bekende liedjes welke maatslag past.  

Voorbereiden:  open de website op het  digibord, klik les 1 aan en ga naar 1c. De dirigent. 

Lestijd:  25 min 
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Actief: 

Dirigeren in de driekwartsmaat. Bekijk het filmpje Laat je handen dansen  en doe mee met de dirigent. 

Gaat het te snel, zet het filmpje dan even stil en oefen de beweging van deze maatsoort eerst apart. Het is 

net muziekschrijven in de lucht! Hoe zou deze letter eruit zien als je hem opschrijft? Is er een hoofdletter 

die erop lijkt?  

Na afloop: 

Voelde het anders dan het loopmuziekje van Lejo? Probeer eens uit, wat doe je liever op deze muziek: 

lopen of ga je liever dansen?  Kennen de kinderen een liedje dat bij deze maatslag past? Laat ze het zelf 

onderzoeken.  

Nieuw woord: 

Driekwartsmaat: muziek met 3 tellen in de maat, je gaat er van dansen 1..2..3, 1..2..3 

 

 

Les 2: filmpje maken en geluiden verzamelen 
 

 

 

 

 

 

 

2a. Filmpje maken 

 

  

 

 

 

Voorbereiden:  kopieer voor ieder kind werkblad 2a Filmpje maken ( achter in deze lesbrief) op 

  stevig papier en leg scharen en lijm klaar. Open de website op het digibord, klik les 2 

  aan en ga naar 2a. Filmpje maken  

Inhoud: Leo Petersen vertelt over het maken van zijn filmpjes en inspireert de kinderen om 

  nieuwe filmpjes te bedenken  

Doel:   De kinderen bedenken en presenteren met hun tafelmaatje een nieuw Lejo- filmpje. 

Lestijd:  35 min exclusief opnames maken en bioscoopmoment in de klas 
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In deze video vertelt dirigent Sander Teepen over zijn werk en hij leert de kinderen 

dirigeren.  

 

Bekijk het filmpje Leo Petersen over Lejo 

Leo Petersen is de uitvinder van Lejo, hij is poppenspeler en maakt in zijn atelier alle filmpjes van Lejo. 

Hij bedenkt alle filmpjes zelf, maakt zelf de attributen en zoekt naar bijpassende geluiden. Soms vraagt hij 

een musicus of een componist om muziek te maken voor een filmpje. Componist en pianist Mike Boddé 

schreef bijvoorbeeld het bekende Lejo- muziekje dat de kinderen kennen van alle filmpjes en van het 

dirigeren in de tweekwartsmaat. ( les 1c )  

Na afloop bespreek je wat de kinderen gezien hebben. Hoe bedenkt Leo een nieuw filmpje? Wat moet er 

allemaal gebeuren voor er een nieuw filmpje van Lejo is: een voorwerp uitkiezen, een verhaaltje zonder 

woorden verzinnen waarin Lejo iets grappigs doet met het voorwerp, geluiden erbij zoeken en oefenen. 

Dan pas gaat Leo het filmpje opnemen en er muziek onder zetten. Voor meer inspiratie kun je terecht op 

de website van Lejo http://www.lejo.nl/nl/filmpjes/  

Actief :  

Op werkblad 1 staan de Lejo-oogjes. De kinderen volgen de stappen op het werkblad om de oogjes 

passend te maken voor de eigen vingers. Zijn je oogjes klaar dan oefenen maar! Bijvoorbeeld oppakken en 

neerzetten van verschillende voorwerpen. Oefen ook het afwisselend kijken in de camera en weer terug 

naar het voorwerp. Het zwaaien naar het publiek, juichen, lopen en wat ze verder nog gezien hebben in de 

video van Leo.   

Actief: 

De kinderen bedenken in tweetallen een nieuw filmpje. Maak ze bewust van de stappen die ze hierbij 

doorlopen: Een voorwerp zoeken, bedenken wat Lejo met dit voorwerp gaat doen, een verhaaltje zonder 

woorden bedenken het liefst met een grapje erin, oefenen met de oogjes op je vingers,  eventueel geluiden 

erbij maken. Maak in een centrale werkruimte een filmset . De poppenkast van de kleuterafdeling is ideaal 

als filmset. Maak er bijvoorbeeld een (blauwe) achtergrond in net zoals bij de echte Lejo filmpjes of liever 

nog, laat de kinderen een passende achtergrond bedenken bij het eigen filmpje.  

De geluiden, die de kinderen zelf bedenken en passende muziek erbij maakt ieder filmpje af! 

https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orke

st/   Hier vind je bij het lesmateriaal ook enkele rechten-vrije muziekfragmenten. Ieder muziekstuk heeft 

een eigen emotie. De leerlingen kiezen zelf weke muziek het beste past bij hun filmpje.  

Er is niet meer dan een telefoon nodig om een filmpje op te nemen. Een stagiair of hulpouder kan je 

hierbij helpen. Als alle filmpjes opgenomen zijn is het tijd voor een bioscoopmoment in de groep! Als je 

enkele filmpjes naar educatie@philharmoniezuidnederland.nl  stuurt, dan zetten wij ze graag op onze site 

als inspiratie voor anderen. Leo Petersen zal blij zijn met de nieuwe input van de kinderen! 

2b. Geluiden verzamelen  
 

http://www.lejo.nl/nl/filmpjes/
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orkest/
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/primair_onderwijs/groep_3_4_lejo_ontdekt_het_orkest/
mailto:educatie@philharmoniezuidnederland.nl
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Kijk naar het filmpje Leo Petersen zoekt geluiden Het filmpje eindigt waar het werkblad 

begint. 

 

Bespreek na afloop met de kinderen wat ze gezien en gehoord hebben. Leo zoekt de geluiden dichtbij, bij 

de voorwerpen in het atelier en bijvoorbeeld met zijn mond en zijn handen. Geluiden zijn overal om je 

heen, je moet ze alleen maar vinden! Vraag de kinderen om 3 verschillende geluiden te vinden in het eigen 

tafellaatje. Kun je deze 3 geluiden ook tekenen? Hoe zou je dat kunnen doen? Je kunt het  voorwerp 

tekenen waarmee je het geluid maakt of het geluid zelf, met zelf bedachte tekens of letters, zoals een 

zigzag ZZZ voor bliksemfilts  maar ook met ‘vallende’ woorden zoals tik tik tik voor de regen. Laat de 

kinderen een paar voorbeelden tekenen op het bord. Hoe kun je zien of het geluid hard of zacht klinkt? In 

stripverhalen staan de geluidswoorden vaak in een wolkje. Voorbeelden uit de strip Kik- AVI groep 3.     

  

 

 

 

Actief:  

Leo heeft een STRIPSODY ( een stripverhaal van geluiden) voor de kinderen gemaakt, althans, hij is er 

aan begonnen maar heeft het niet afgemaakt, de plaatjes zijn er nog niet allemaal en de geluiden staan er 

niet bij getekend. Hoe zal het stripverhaal verder gaan en wat hoor je dan? Werkblad 2b heeft nog een 

aantal lege vakjes die ingevuld kunnen worden. Ieder kind maakt een eigen stripsody. De geluiden kunnen 

ze in het klaslokaal zoeken of met de eigen stem maken.  Daarna worden de stripverhalen met het eigen 

tafelgroepje tot klinken gebracht. Het kind dat de stripsody gemaakt heeft is de dirigent en stuurt de 

anderen aan bij het maken van de getekende geluiden: met welk voorwerp, harder of zachter, langer of 

korter, tegelijk of geluiden samen… Klinkt het zoals je bedoeld had?  

Presenteren:  

Tenslotte mag iedere groep aangeven welke stripsody ze graag aan de hele groep willen laten horen. 

Kunnen de andere kinderen bedenken welk verhaaltje er gespeeld wordt? Wat vinden ze van de strip, de 

gevonden geluiden en de uitvoering?  

Voorbereiden: kopieer voor ieder kind werkblad 2b ( achter in deze lesbrief) en leg kladpapier 

klaar. Open de website op het digibord, klik les 2 aan en ga naar 2b. geluiden 

verzamelen  

Inhoud:  Leo Petersen vertelt over het zoeken naar geluiden voor de filmpjes 

Doel:   De kinderen ontwerpen in kleine groepen een zogenaamde STRIPSODY, een  

  stripverhaal van getekende geluiden, en presenteren het resultaat in de groep. 

Lestijd:   30 min  
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De dag voor het concert  

Het verhaal in de voorstelling: ter informatie voor de leerkracht 

Lejo houdt veel van muziek en gaat vandaag met een echt symfonieorkest samenwerken. Hij zal op het 

podium zijn filmpjes maken terwijl het orkest er live prachtige muziek bij speelt. Het liefst zou Lejo zelf 

eens een keer als dirigent voor zo’n groot orkest staan. Al die verschillende instrumenten die dan voor je 

spelen, als dat toch eens zou kunnen!   

Voor Sander Teepen, de dirigent van het orkest is het vandaag de laatste repetitie, hij vertrekt vanavond 

met het vliegtuig naar Amerika. Daar mag hij een heel groot en beroemd orkest gaan dirigeren! Wat een 

fantastische uitdaging. Hij vindt het wel jammer dat hij zijn eigen orkest in Nederland nu even in de steek 

moet laten. Gelukkig heeft hij een goede vervanger kunnen vinden, de beroemde Russische dirigent Sergei 

Petrovski. Hij komt repeteren met het orkest.  Dat gaat vandaag gebeuren en de kinderen mogen erbij zijn! 

Open de website en klik op het startscherm op de video Tot morgen bij het concert 

In de video neemt Sander Teepen, de dirigent van het orkest, de kinderen vast mee in het verhaal van de 

voorstelling. Hij nodigt de kinderen uit om morgen naar zijn laatste repetitie te komen voor hij naar 

Amerika gaat.   

Na afloop van het concert vertellen de kinderen wat ze gezien en gehoord hebben. Wat hebben ze 

onthouden van het verhaal? Wat hebben ze gezien in het orkest?  Welke instrumenten hebben ze in het 

echt gezien? Hebben ze ook bekende muziek gehoord? Hebben ze het verhaal begrepen? Kunnen ze de 

filmpjes van Leo nog herinneren... en de muziek die erbij was?  

Welke onderzoeksvragen leven er nu bij de kinderen?  Hoe kunnen ze hier verder mee? Op school, thuis 

op de muziekschool, de muziekvereniging? 

 

  

       Lestijd:  5 minuten                

    



 

14 
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Klassieke muziek tijdens het werken  

Dit kan de kinderen helpen om zich beter te concentreren. Probeer het eens tijdens de schrijfles met de 

originele muziek die in de voorstelling gebruikt is:  

 

Bedřich Smetana -  de Moldau https://youtu.be/l6kqu2mk-Kw  

W.A. Mozart - Sonata in A majeur No. 11, ‘Andante grazioso' K. 331 ( piano) 

https://www.youtube.com/watch?v=vp_h649sZ9A  

M.A. Charpentier - Te Deum, Prelude: https://www.youtube.com/watch?v=iwU37osOkQA 

W.A. Mozart - Eine kleine Nachtmusik KV 525:  https://www.youtube.com/watch?v=QZWKUszkbXU  

A. Dvórak - Slavische dans nr 3: https://www.youtube.com/watch?v=zcYSGkbCkIc  

J. Strauss - An der schönen blauwen Donau, opus 314: https://www.youtube.com/watch?v=iOD2tvNuzig  

W.A. Mozart - Sonata in A majeur No. 11, ‘Rondo Alla Turca’ K. 331:  

https://www.youtube.com/watch?v=se_Swf7-68M  

A. Dvorák - Slavische dans No. 2, opus 72: https://www.youtube.com/watch?v=wX52fGwrG20  

G. Rossini - Ouverture Wilhelm Tell, finale: https://www.youtube.com/watch?v=YIbYCOiETx0  
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