
Muziek en Ballet
Klassiek Ballet

Petipa

Tsjaikovski



Oorsprong van het ballet/ voorstellingsdans

• Adellijke
wereld

• Het bal van de 
vurige mannen 
('Le bal des 
ardents’) 

• 1393 uitgevoerd 
aan het Franse 
hof onder 
koning Karel VI, 
ter gelegenheid 
van het 
huwelijk van 
een ridder met 
een hofdame 
van de koningin



Onderscheid in dansen

• Hofdansen: adellijk,  vroeg 
oefening
• Lage dansen, houding 

representatie is belangrijk

• “volksdansen”: eenvoudig 
waaraan iedereen deel kon 
nemen, met het “hele 
lichaam”



Breughel Dansende boeren op een bruiloftsfeest in de open lucht). 
окt. 1566

Breughel de Oudere
De Boerendans of 
Boerenkermis
Ca 1567



16e eeuwse Lage Dans



Hofdansen

• Pas simples worden in paren gedaan, dansers nemen twee stappen 
(meestal eerst links en dan rechts) in één maat en tellen 2–2–2.

• In pas double zetten dansers in plaats daarvan drie stappen, waarbij ze 3–3 
tellen. Deze stappen profiteren van het hemiola-gevoel van de basse danse.

• Bij de démarche doen dansers een stap achteruit en verplaatsen hun 
gewicht in drie bewegingen naar voren en dan weer terug in het gevoel van 
3 /

2.

• In de branle stappen dansers naar links, verplaatsen hun gewicht naar links 
en sluiten dan weer, in twee bewegingen in het gevoel van6/

4.

• De révérence , die typisch voor of na de choreografie plaatsvindt, is een 
buiging of kniebuiging die plaatsvindt in de loop van één maat.



Balletgeschiedenis: 
Renaissance
• Oorspronkelijk vaak 

geometrische groepsdansen 
op ensemblemuziek

Woodcut of a court ballet performed at the Tuileries Palace, Paris, in 1573



• Ballet Comique de la Reine, 
opgevoerd in Parijs in 1581 
aan het Franse Hof.



• Catharina de Medici

• Geboren te Florence op 13 april 1519

• Gestorven te Blois op 5 januari 1589

• Huwde op 14-jarige leeftijd met de 
even oude  Hendrik II van Frankrijk

• Brengt hofdans traditie naar Frankrijk

• Keukentraditie



Ballet comique de la reine

• 16e-eeuws balletstuk 
vervaardigd in opdracht van 
Catharina de Medici

• Combinatie van

• Acteerwerk

• Geometrische groepsdansen



Theaterzaal Uffizi t.g.v. huwelijk Medici 
met Gonzaga   1617



The Royal Ballet of the 
Dowager of Bilbao's Grand Ball, 
1626.



Lodewijk XIV, de Ballettomaan

• 1653 Het Ballet van de Nacht met Lodewijk XIV als Zonnekoning

• Verhalend Ballet

• Figuurdansen

• Lage dansen



• Lully's Ballet Royal de la Nuit (1653). 
(Koninklijk Ballet van de Nacht) 

• Lodewijk was 14 jaar oud en danste 5 
rollen in een optreden van 12 à 13 uur

• 1661 oprichting van Academie Royale de 
danse.



Dans

• 1661  Oprichting van de Koninklijke Academie voor Dans  (Academie 
Royale de Danse) (Lodewijk werd te dik)

• Professionalisering van het hofballet

• Begin van de theaterdans en academische danstechniek

• 1669 oprichting van de Académie d’ Opéra met Pierre Perrin als 
directeur (ging failliet)



Vier grote invloedrijke personen

• Lodewijk XIV

• Pierre Beauchamps

• Jean-Baptiste Molière

• Jean-Baptiste Lully



Pierre 
Beauchamps

Geboren 1636 in Versailles

Gestorven 1705 in Parijs



Pierre Beauchamps

• Componist, Choreograaf en Danser

• 1671 Directeur van de Academie van de Dans

• 21 jaar dans(leer)meester van Lodewijk XIV 

• 1664-1673 choreograaf van Molière



Pierre Beauchamps

• Volgens Rameau was hij de opsteller van de vijf basisposities 

• Buitenwaarts draaien



Vijf Basisposities voor het Ballet







Vijfde positie



Beauchamp–Feuillet notatie, gepubliceerd in 1700



Principes

• Terugdringen lichamelijke beperkingen

• Illusie zwaartekracht te overwinnen

• Niet het uitdrukken van emoties (trots en fier)



Principes

• Elevatiedans

• Figuurdansen neemt af

• Kleding beperkt de dans. Mannen zijn de virtuozen. 

• Batterie (kuitenflikker) entrechat



molière

Jean Baptiste Poquelin
12 januari 1622 (?) Parijs

17 februari 1673 Parijs



• Zijn vader was 
Tapijtenkoopman en 
hofleverancier

• Opvoeding door 
Jezuieten (College 
Clermont)





Jean-Baptiste Lully

Giovanni Battista Lulli

Geboren omgeving Florence, 28 november 1632 

Gestorven Parijs, 22 maart 1687

Danser, acteur, zanger, vioolvirtuoos, componist, 
dirigent



Hervormingen van Ballet de cour

• Stimuleerde levendige hofdansen: gavotte, menuet, bourree. Maar 
bracht ze ook als theaterdansen

• Voorbeeld: Bourée du Mariage forcé (1664)

• Voorbeeld: Menuet uit Alceste (1674)

• Eén componist voor de gehele muziek

• Inleiding met de Franse ouverture

• Accent verschoof van vocaal naar instrumentaal

• Veel nieuwe vrije en vaste dansen



Muziektheater

• Ballet de Cour; hofballet

• Leidde tot Ballet-opera

• Leidde in de achttiende eeuw tot twee specialismen: Opera en Ballet



Vrouwen in het Ballet

• 1681 Optreden van de eerste vrouw

• Mademoiselle (Mll.) de la Fontaine (1655-1738) 
in Triomf van de Liefde  (Ballet-opera) van Lully. 

• “De Godin van de Dans”

• Na de Franse Revolutie werd de academie 
omgedoopt in Het Ballet van de (Nationale) 
Opera van Parijs





Jean-Georges Noverre
29 April 1727 – 19 Oktober 1810

• Dansmeester

• Vader van het handelingsballet  
of balletpantomime

• Werkte samen met o.a. Glück, 
Mozart en Rameau

• Balletgezelschappen maakten 
nog altijd onderdeel uit van de 
Opera



Handelingsballet

• Training

• Geen maskers

• Eenheid in verhaal, decor, belichting

• Uitbeelden van gevoelens

• Muziek moet aansluiten bij het ballet

• Geen gesproken of gezongen tekst meer



Technische veranderingen

• De praktijk in de achttiende eeuw

• Kaarsverlichting (bepaalde o.a. duur van een akte)

• Brandgevaar

• Vlekken etc.



Christoph Willibald Gluck

• 2 July 1714 – 15 November 1787

• Opera hervormer met gevolgen voor
het ballet

• In deze tijd ontstond het onderscheid
tussen formele technieken van

1. sérieux, 

2. demi-caractère

3. comique

• Tussenspelen (divertimenti) in 
Opera’s



Kenmerken Grand Opera b.v. Aida (19e eeuw)

• Ernstig  (melodrama)

• Franstalig

• Drie, Vier of meestal vijf bedrijven

• Minimaal 3 uur

• Geen gesproken dialogen, maar recitatieven die door het orkest werden begeleid

• Groots opgezette ensemble en op zijn minst één massascene

• Tenminste vier, maar liever vijf, hoofdrollen die grote virtuositeit vereisten

• Ten minste een grote ensemble finale

• Eén grote uitgebreide balletscene in de tweede of derde akte, in ieder geval na de 
eerste pauze

• Wanneer mogelijk, minstens “’eén spectaculair toneeleffect in de vorm van een brand, 
een vulkaanuitbarsting, een schipbreuk, een overstroming of door iets anders 
veroorzaakte totale verwoesting



Grand Opera

•1832 Robert le
diable. 

• Opera in vijf aktes van

• Giacomo Meyerbeer

• Een van de eerste Grand 
Opera’s



Ballet vande Nonnen

• Decor voor het ballet 
van de nonnen (Cicéri, 
1831). 

• De geesten van de 
(zondige) 
kloosterzusters 
herrijzen uit hun graf 
om Robert te verleiden.

• Dit was tevens het 
eerste voorbeeld van 
een ballet blanc.



• Filippo Taglioni 
choreografeerde 
deze passage





Edgar Degas, 
The Ballet from Robert le Diable, 

Frederic Chopin:
"Als er ooit grootsheid in het 
theater werd gezien, betwijfel ik 
of het het niveau bereikte van de 
pracht getoond in Robert ... Het 
is een meesterwerk ... 
Meyerbeer heeft zichzelf 
onsterfelijk gemaakt".



Muzikanten van het orkest 
1872/1876
oil on canvas

w49 x h69 cm 
Städel Museum, Frankfurt 

Duidelijke invloed: Japanse Prentkunst



Flore et Zéphire

• Ballet bestaande uit een acte 

• 1796 Opvoering van Flore en Zephyre in 
Rusland. In deze productie kwamen 
dansers aan kabels (vliegmachines) voor 
om de indruk van gewichtsloosheid te 
creëren

• 1815  Flore en Zephyr in Parijs met 
Geneviève-Adélaïde Gosselin (1791 –
1818)  als Flora aan kabels die als eerste op 
pointes/spitzen danste



• Amalia Brugnoli (1802 - 1892)

• 1822 Zij danste  in Wenen in La 
Fée et le Chevalier (De elf en de 
ridder) op Pointe/spitzen

• Marie Taglioni zag haar daar. 
Maar volgens haar was haar 
optreden niet sierlijk “om op de 
punten te staan maakte  ze 
grote gebaren met haar armen”



La Sylfide

• Romantisch-klassiek ballet in twee bedrijven 

• Gecreëerd in 1832 in Parijs (choreografie Filippo Taglioni zie ook 
Robert le Diable)

• 1e ballet volledig op pointes gedanst

• 1e ballet met Tutu
• Op 12 maart 1832 ging de eerste versie van La Sylphide in première in de Salle Le Peletier van de 

Parijse Opéra met een choreografie van de baanbrekende Italiaanse choreograaf Filippo Taglioni
en muziek van Jean-Madeleine Schneitzhoeffer



Taglioni in de jurk uit Flora en Zephyr (1830)
Taglioni in de tutu uit La Sylphide (1832)

Marie Taglioni, 
Comtesse de 
Voisins (23 april 
1804 - 22 april 
1884) 
• in Zweden 

geboren 
balletdanseres 
uit het 
romantische 
ballettijdperk , 
gedeeltelijk 
van Italiaanse 
afkomst, een 
centrale figuur 
in de 
geschiedenis 
van de 
Europese dans

• De eerste 
ballerina die 
echt en pointe 
danste



Giselle, ou les Wilis

• Jules-Joseph Perrot (18 August 
1810 – 29 August 1892)

• Danser, Choreograaf 

• Voor de meeste mensen 
bekend van …….



De Ballet Klas

1871 and 1874
Olieverf op doek 85 by 75 cm 
Location Musée d'Orsay, Paris

In opdracht van de Bariton Faure



• De Dansles

• Edgar Degas

• 1874

• Oil paint on canvas

• 83.5 x 77.2 centimeter 

• Metropolitan Museum of Art, 
New York City



Emma Livry

• 19 oktober 1858 maakte haar debuut op 
heer 16e in de Salle Le Peletier als Sylph
in La Sylphide

• Taglioni zag haar gepland in deze rol

• Danste in Le Papillion van Jaques
Offenbach

• 15 november 1862 Stierf zij omdat haar 
kleed tijdens La muette de Portici vlam 
had gevat, Taglioni zat in de zaal.



De grote Balletcentra

• Frankrijk

• Italië  (vooral Venetië in de 18e eeuw 
dankzij Carnavalsseizoen)

• Denemarken (Koninklijk Ballet en August Bournonville
choreograaf La Sylphide 2e versie

• Rusland 



Edgar Degas - The Orchestra at the Opera



• Voor de vrouwen wordt het zgn. pointes-dans 
(Spitzen-dan) uitgevonden

• Speciale balletschoenen met versterkte neuzen

• Wordt alleen gebruikt in de academisch 
theaterdans (Romantisch)

• Heeft alleen tegenhanger in traditionele dansen 
van de Georgiërs



Ontwikkeling

• Van batterie; sprong recht omhoog waarbij benen tegen elkaar 
worden getikt

• Naar Romantische zweefsprongen (Grand jeté; zweefsprong voor of 
achterwaarts met gestrekte benen.

• Voor het eerst gecompliceerde pirouettes werden ingeburgerde  in de 
standaardtechnieken

• Lifts (tilwerk) in duetten (deze zou een grote vlucht nemen tijdens de 
twintigste eeuwse sovjetballet



Ballet Blanc

• Wit Ballet

• Romantisch Ballet onderdeel.

• Een episode, bedrijf of zelfs een compleet ballet met sprookjesachtige 
of bovennatuurlijke wezens

• Nadruk op uitbeelding van –dikwijls melancholieke- gevoelenss en 
stemmingsbeelden



Romantisch Ballet: Divertissement

• Divertissement: standaard onderdeel van het Romantisch Ballet

• Pure dans met een opgewekt, virtuoos karakter 

• Vooral amusementswaarde

• Handeling wordt stilgelegd



Divertissement

• Hiërarchie van rangen en standen                    19e eeuw  

• Opkomst: hoe hoger de rang, hoe later de opkomst en 

• met des te minder behoefde hij of zij met andere dansers tegelijk te 
dansen

• Solisten van het tableau de la troupe hadden het privilege alleen te 
dansen

• Of met elkaar te dansen in een pas-de-deux (traditioneel hoogtepunt 
divertissement)



Divertissement

• Hiërarchie van rangen en standen                    19e eeuw  

• Opkomst: hoe hoger de rang, hoe later de opkomst en 

• met des te minder behoefde hij of zij met andere dansers tegelijk te 
dansen

• Solisten van het tableau de la troupe hadden het privilege alleen te 
dansen

• Of met elkaar te dansen in een pas-de-deux (traditioneel hoogtepunt 
divertissement)



Klassieke Pas-de-deux

• Standaardvorm divertissement ontstond vooral in de laat romantiek 
(1860 – 1890)

• Entree van de danseres en haar partner

• Adagio voor beiden, met partnerwerk waarin de nadruk ligt op een 
lyrisch lijnenespel van de danseres

• Varaiatie voor de danser, met nadruk op viruoze spronge en 
pirouettes

• Variatie voor de danseres, met nadruk op virtuoze pointe-dans

• Eventueel meerdere variaties, waarbij dansers elkaar afwisslene

• Coda,door beiden tezamen



• Parijse Opera

• 1875

• 45 kilometer 
gasleiding

Chatelet theater, Parijs, France









Le foyer de la danse - Nord-
Est





Alleen de gelukkigen 
die door een 
welgestelde abonnee 
waren geclaimd 
droegen een door hem 
geschonken sieraad, ten 
teken dat ze reeds 
'bezet' waren. 



Russisch Ballet

• Voor Peter de Grote niet aanwezig in Rusland

• Klassiek ballet werd hier geen entertainment maar  een "standaard 
van fysiek gedrag die moet worden nagebootst en geïnternaliseerd -
een geïdealiseerde manier van gedragen.“

• Ballet moest de Russen cultiveren



Anna van Rusland

• Tsarina van Rusland

• Regeerperiode: 1730  - 1740

• opzichtig amusement (ballen, 
vuurwerk, taferelen)

• Zomer van 1734 opdracht tot 
de aanstelling van Jean-
Baptiste Landé als 
dansmeester in de militaire 
academie die ze in 1731 had 
opgericht voor zonen van de 
adel



Jean-Baptiste Landé

• Franse balletdanser actief in Zweden, 
Denemarken en Rusland

• Oprichter van het Mariïnski Ballet in het 
gelijknamige theater Sint Peterburg



Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

• Geboren te Votkinsk op 7 mei 1840 

• Gestorven (aan ???) te Sint-Petersburg op 6 
november 1893

• Russsich Componist 

• Ongelukkige, neurotische en angstige man

• Russische culturele en emotionele erfenis

• Westerse/Duitse muzikale training

• Excessieve emotionele persoonlijke temperament

• Grote gave voor melodie



Tsjaikovski

• Zoon van een ambtenaar

• Eerst opleiding als 
beambte

• Studeerde muziek aan het 
Conservatorium van Sint 
Peterburg (opgericht 
1862)



De Vijf

• De Machtige Handvol

• Nieuwe Russen

• Mily Balakirev (top)

• César Cui (upper left)

• Modest Mussorgsky (upper right)

• Nikolai Rimsky-Korsakov (lower left)

• Alexander Borodin (lower right)



Nadezjda von Meck

• 10 februari 1831

• 13 januari 1894

• Russische zakenvrouw

• Op 16-jarige leeftijd werd ze 
uitgehuwelijkt aan Karl Otto Georg 
von Meck (overleed 1873) , een 28-
jarige ingenieur uit een familie van 
Baltische Duitsers in Riga.

• 18 kinderen

• Vermogen door spoorwegaanleg



Nadezjda von Meck

• 10 februari 1831

• 13 januari 1894

• Russische zakenvrouw

• Debussy als muziekleraar voor haar 
dochters

• Mecenas van Tsjaikovski

• 1200 brieven (1876 – 1890)

• 4 symfonie van Tsjaikovski was aan 
haar opgedragen



Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

• Geboren te Votkinsk op 7 mei 1840 

• Gestorven te Sint-Petersburg op 6 november 1893

• 6 symfonieën

• Symfonische gedichten

• 10 opera’s (Eugene Onegin)

• Pianowerken

• Strijkkwartetten

• Liederen

• Vioolmuziek

• Balletmuziek 



• Caricature of Marius Petipa by 
the brothers Nikolai and Sergei 
Legat from their celebrated book 
"The Russian Ballet in 
Caricatures". Petipa is shown 
holding a banner that reads 
Петербургскій Балетъ, meaning 
St. Petersburg Ballet.



Marius (Ivanovich)Petipa

• Victor Marius Alphonse Petipa

• 11 maart 1818, Marseille

• 14 juli 1902 Gurzuf (Rusland)

• Franse balletdanser, pedagoog en 
choreograaf.

• Een van de meest invloedrijke 
balletmeesters en choreografen in 
de balletgeschiedenis



Lev (Ivanovitsj) Ivanov

• Moskou, 2 maart 1834 

• Sint-Petersburg, 24 
december 1901)

• Russische balletdanser en 
choreograaf

• 2e balletmeester 

• De Notenkraker

• Het Zwanenmeer



Het zwanenmeer

• Klassiek Ballet in vier bedrijven

• 1e premiere op 4 maart 1877 in 
het Bolsjojtheater te Moskou

• Libretto ??

• Muziek: Tsjaikovski (herbewerkt
door Ricardo Drigo)

• Vladimir Begitsjev en Vasily
Geltser

Adelaide Giuri as Odette and Mikhail Mordkin as Prince Siegfried with two unidentified children as Little Swans in Alexander 
Gorsky's staging of the Petipa/Ivanov Swan Lake for the Bolshoi Theatre, Moscow, 1901



• 1e première was geen succes



Het Zwanenmeer

• Oorsprong verhaal is te vinden in 
verschillende sprookjes

• De gestolen sluier van de Duitse schrijver 
Johann Musäus

• De witte eend (Russisch sprookje)

• Ondine of Undine  is een mythologische 
waternimf Ze verschijnen ook in de 
Europese folklore als elfachtige wezens



Het Zwanenmeer

• 1895 een herbewerking door het Mariinskiballet (is een 
balletgezelschap, geaffilieerd met het Mariinskitheater)

• Keizerlijk Ballet

• Herbewerking door

• Marius Petipa (Eerste en Derde Bedrijf)

• Lev Ivanov (Tweede en Vierde bedrijf)



Zwarte Zwaan

• Bestond oorspronkelijk niet. 
(somns glitterkostuum)

• De magische zwaan in 1941 
door de Ballet Russe de 
Monte Carlo te New York.

Tamara Toumanova



De pas de deux met het corps de ballet als achtergrond 
(Koninklijk Zweeds Ballet, 2008)



Verandering Balletkostuums

• Mannelijke dansers: Jak en maillot

• Balletdanseressen: Tutu (rok bestaande uit verschillende lagen stof, 
oorspronkelijk van zijde 



Ballerina

• Term had betrekking  op één van de hoogste rangen van een 
balletgezelschap, met name het keizerlijk ballet in Sint Petersburg en 
Moskou

• Ballerina noemt men alleen een dansers die zowel technisch als 
artistiek de academische dansstijl beheerst



Toneel repetitie

1874,
Musée d'Orsay, 

Paris 

Plaats : Grand Opera de Pelletier

1095 plaatsen
Gaslicht





Prima ballerina assoluta

• Pierina Legnani ( 
Italië 1868 -1930

• Mathilda-Marie 
Feliksovna
Kschessinskaya
(Rusland 1872  -
1971) 



• Prima Ballerina

• Prima-ballerina-assoluta

• Oorspronkelijk betrekking op rangen in het Keizerlijke, Russische 
ballet



• Dame Alicia Markova (VK 1910 -

2004 Ballets Russes

• Galina Ulanova (Rusland 
1909/1910 – 1998)



A publicity 
photo for the 
premiere of 
Tchaikovsky's 
ballet The 
Sleeping Beauty 
(1890).
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