Podium Witteman in de klas
Menahem Pressler
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In 2016 is de wereldberoemde pianist
Menahem Pressler op bezoek in
Nederland. Hij is beroemd geworden door
het ‘Beaux Arts Trio’ dat tussen 1955 en
2008 actief is. In deze video is Pressler
92 jaar oud en reist hij nog steeds de hele
wereld rond om te spelen en les te geven.
Paul Witteman interviewt deze bijzondere
man.
Vakgebied
CKV (muziek)
Kernbegrippen
Kunst, muziek, individu, inspiratie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
VWO: Bovenbouw: CKV, Domein B: Kennis
van kunst en cultuur.

Kijkvragen
1 Wat drijft Menahem Pressler naar eigen
zeggen om op hoge leeftijd nog steeds
muziek te maken?
2 Welk instrument bespeelt Pressler in zijn
jeugd voordat hij piano gaat spelen?
A Viool
B Gitaar
C Trompet
3a In welk land wordt Pressler geboren?
b Waarom emigreert de familie Pressler?
c Pressler bewaart aan een bepaald
persoon in zijn geboorteland goede
herinneringen. Wie is dat en waarom?
4 Er komen een aantal Nederlandse
muzikanten aan het woord die Pressler
lesgegeven heeft.
a Wat heeft Bart van de Roer vooral
geleerd?
b En Daria van den Bercken?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Podium Witteman in de klas’. Op
Schooltv.nl vind je meer uit deze serie,
zoals: ‘Italiaanse muziek’.
Antwoorden
1 Liefde 2 A 3a Duitsland b Omdat ze
Joods waren en de nazi’s in Duitsland aan
de macht waren. c Dat was zijn
pianoleraar, die hem pianoles bleef geven
ondanks dat het verboden was om Joodse
kinderen les te geven. 4a Communiceren
tussen piano en strijkers, zodat iedereen
zijn rol wist. b Over klank (en mooie
fraseringen). 5a Frédéric Chopin b Polen

Verdiepingsvragen
5a Wie componeert het muziekstuk dat
Pressler aan het eind van deze video
speelt?
b Uit welk land komt deze componist?
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