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Johann Strauss jr.
Vul in: vioolles, 1825, Edward en Josef, 19, „Der Zigeunerbaron“,
Wenen, walsen;
Johann Strauss jr. werd geboren op 25 oktober

1825

(in Wenen).

Zijn vader was ook een getalenteerd muzikant, maar was tegen de muzikale carrière van zijn zoon. Dus moest hij in het geheim vioollessen
nemen. Al op

19 -jarige leeftijd richtte Johann Strauss jr. zijn eigen
Eduard und Josef genaamd.

orkest op. Hij had twee broers

Deze twee broers waren ook componisten, maar waren lang niet zo succesvol als hun broer.
Johann schreef meer dan 500 werken. De meeste van zijn werken waren

walsen

.

Een zeer bekende wals is: „Der Donauwalzer“. Hij componeerde ook operettes, waaronder
„Der Zigeunerbaron“
Hij stierf op 3 juni 1899 in

Wenen

en „Die Fledermaus“.
en kreeg zijn ere-graf op het Wiener Zentralfriedhof.

Enkele vragen behorende bij bovenstaande tekst:

12. Welk instrument leerde hij in het geheim?

De viool
____________________________________________________

JI
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1. Waar werd hij geboren?
In Wenen
____________________________________________________
2. Wat waren de namen van zijn broers?
Eduard en Josef
____________________________________________________
3. Een operette die hij componeerde.
Die Fledermaus
____________________________________________________
4. Johann Strauss componeerde veel . . . . . . .
walsen
____________________________________________________
5. Met 19 jaar gronde hij een . . . . . . . . . .
orkest
____________________________________________________
6. Hij scheef meer dan 500 . . . . . .
____________________________________________________
werken
7. Op 25. . . . . . . . werd hij geboren.
oktober
____________________________________________________
8. Een beroemde wals.
Een beroemde wals is de Donauwalzer
____________________________________________________
9. Zijn tweede broer heette . . . . . .
Josef
____________________________________________________
10. Hij stier op 3 . . . . .
Juni
____________________________________________________
11. Waar stierf Johan Strauss jr..
In Wenen
____________________________________________________
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