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14 oktober 2015 

 

1. Wie schreef het werk “De Vier Jaargetijden”? 

2. Twee van de bekendste componisten van klassieke muziek zijn geboren in het jaar 1685. Welke 

twee?  

3. Wie zie je hier? 

 

4. In welke toonsoort staat het stuk BWV 565 van Johann Sebastian Bach? 

5. Waar staat BWV voor? 

6. Bach ondertekende een groot deel van zijn cantates met SDG? Wat betekenen die letters? 

7. Welk Bijbelgedeelte bezingt het koorstuk ‘’And he shall purify’’ uit de Messiah? 

8. Hoe schreef Händel zijn achternaam in Italië?  

A. Handel  

B. Haendel  

C. Hendel 

9. Wanneer leefde Jan Pieterszoon Sweelinck, een van de grootste Nederlandse componisten aller 

tijden? (geboorte en sterfjaar noemen) 

10. Van wie komt het stukje "Arrival of the Queen of Sheba" (“Het arriveren van de koningin van 

Scheba”) uit het oratorium Solomon? 

11. Wat betekent Amadeus en van welke componist is dit een van de voornamen? 

12. Mozart componeerde zijn eerste symfonieën in 1764 in Londen. Hij is dan nog maar … jaar. 

13. Wie schreef meer symfonieën: Mozart of Haydn? 

14. Hoeveel schreef de componist van vraag 13 er in ieder geval? 

15. Welk wonderkind speelde als jongetje op het orgel van de Bavokerk in Haarlem? 

16. Wat is de bijnaam van Beethovens symfonie nummer 3? 

17. Waaraan leed Beethoven aan het eind van zijn leven?  

A. Verlamming 

B. Blindheid  

C. Stomheid  

D. Doofheid 

18. Welke Tsjechische componist schreef een symfonie over Amerika? 

19. Welke componist schreef de symfonie “Beethovens tiende”?   

A. Beethoven  

B. Brahms  

C. Mahler  



D. Schumann 

20. Over welk dier schreef Saint Saëns geen muziekstuk?  

A. Hommel  

B. Olifant  

C. Schildpad  

D. Zwaan 

21. Wat gebeurt er in het verhaal achter het stuk “In the Hall of the Mountain King” uit de Peer Gynt 

Suite van Edvard Grieg?  

22. Welke componist maakte van Poolse volksmuziek pianoliteratuur?  

23. Een mars uit “A Midsummer Night's Dream” van Felix Mendelssohn-Bartholdy wordt vaak 

gebruikt bij ….? 

24. Welke componist zorgde voor een herleving en herontdekking van J.S. Bachs muziek door de 

Matthäuspassion opnieuw uit te voeren in de negentiende eeuw? 

25. Wat is de bijnaam van de Achtste onvoltooide symfonie van Schubert? 

26. Dictator Adolf Hitler had veel bewondering voor de componist … 

27. Welke twee componisten schreven een werk met de (bij)naam “Jupiter”? 

28. Welke van de volgende componisten schreef geen Stabat Mater (over Maria bij het kruis)?  

A. Dvorak  

B. Mozart  

C. Bach  

D. Pergolesi 

29. Welke componist hoort niet in het rijtje thuis?  

A. Antonio Vivaldi  

B. Richard Strauss  

C. Georg Friedrich Händel  

D. Johann Sebastian Bach. 

30. Welke componist hoort niet in het rijtje thuis?  

A. Johann Pachelbel  

B. Georges Bizet  

C. Pjotr Iljitsj Tsjaikovski  

D. Bedřich Smetana. 

31. Welk hedendaags symfonieorkest richt zich op de gereformeerde gezindte? 

32. Wat is het verschil tussen een symfonisch en een filharmonisch orkest? 

33. Waar staat het grootste orgel van Nederland?  

34. Welke bekende Nederlandse musicus treedt vaak met zijn vrouw Tini Mathot op? 

35. Bernard Haitink is een bekende Nederlandse … 

36. Het Festival Oude Muziek is een tiendaags muziekfestival in Utrecht dat ieder jaar wordt 

georganiseerd en waar er allerlei concerten gratis te beluisteren zijn. In welk jaar werd het 

festival voor het de eerst georganiseerd? 

37. Op welke radiozender in de ether kun je klassieke muziek beluisteren? 

38. Welk nummer staat op de plaats 1 van de Top 300 met klassieke werken van de NPO Radio 4 

Hart & Ziel Lijst van oktober 2015? 

39. Welke dochter van een bekende Nederlandse organist schopte het tot topvioliste? 

40. Op welke leeftijd begon Janine Jansen met vioolspelen? 

41. Uit welk jaar stamt de Stradivarius die Janine Jansen bespeelt?  

42. Welk nieuwe album van Janine Jansen komt in november uit? 

43. Wanneer is de bouw van Het Concertgebouw in Amsterdam voltooid? 

44. Hoeveel stoelen telt de Grote Zaal van het Concertgebouw?  



A. 1886  

B. 1900  

C. 1974  

D. 2015 

45. Het Amsterdamse Concertgebouw behoort tot de beste zalen ter wereld. De akoestiek is 

fenomenaal. Wat speelt volgens onderzoek uit 2014 een cruciale rol bij de goede akoestiek? 

46. Wie is de dirigent tijdens het concert van 8 december waarvan er prijzen zijn te verdienen bij het 

Puntuitconcours Klassieke Muziek? 

47. Wat staat er op de nok van het dak van het Concertgebouw in Amsterdam? 

48. Hier hoor je de eerste gedeelte van welk muziekstuk van Beethoven? (ga naar 

puntuit.nl/muziekquiz) 

49. Hier hoor je de eerste gedeelte van welk muziekstuk van Mozart? (ga naar 

puntuit.nl/muziekquiz) 

50. Hier hoor je een deel uit welk muziekstuk van welke componist? (ga naar puntuit.nl/muziekquiz) 

 

 


