
Het Studium Generale en het LAKtheater organiseren in samenwerking met Home 
Academy de serie: 
 
 

Mozart: een hoorcollege over zijn leven en werk 
 

door Leo Samama 
 

Dinsdagavond 19 en 26 september 2006 
 
 

 
 
 
 
Drs. Leo Samama studeerde musicologie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie gaf hij les 
op de Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Hij heeft meerdere composities op zijn naam 
staan. Samama is directeur van het Nederlands Kamerkoor.                                                                                                 
 
 
INTRODUCTIE  
Mozart geldt als één van de bekendste componisten uit de muziekgeschiedenis. Wereldwijd 
wordt nog altijd zijn werk uitgevoerd. Leo Samama geeft een compleet beeld van het leven en 
werk van Mozart; met aandacht voor zijn reizen, zijn belangrijkste composities en zijn leven.  
Maar ook over de invloed van Mozart op zijn tijdgenoten én componisten na hem, zoals  
Beethoven. Samama plaatst Mozart in de context van een veranderend Europa van de 18e 
eeuw. Hij illustreert zijn college met muziekvoorbeelden op de piano en van CD. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Dinsdag 19 september 2006   
Onderwerpen: 

• Wat betekent Mozart in onze tijd 
• De tijd van Mozart 
• Mozart als Europeaan en zijn vroege reizen  
• Zijn vroege werken. Waar heeft hij wat geleerd? 
• Kleindstedelijk Salzburg. Wat was zijn functie en wat waren zijn taken? 
• Mozart als componist en waarom is hij zo belangrijk voor ons (1774 - 1781) 



Dinsdag 26 september 2006 
Onderwerpen: 

• De breuk met Salzburg. Mozart als vrijscheppend componist in Wenen 
• 1786 - 1787: Het publiek verandert in Wenen. Mozart's tijd in Praag 
• Mozart en de vrijmetselarij. Een nieuw houvast  
• Het mysterie rondom zijn dood 
• Wat Mozart's muziek teweeg heeft gebracht na zijn dood 
 

  
 

TOEGANG IS GRATIS, MAAR WEL KAARTEN RESERVEREN! 
 
 

TIJD:  19.00 - 22.00 uur inclusief pauze en vragen 
 
PLAATS:  LAKtheater, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden  
 
RESERVEREN KAARTEN: 
 

• Voor inlichtingen en reserveringen van kaarten is het bureau van het Laktheater 
geopend van maandag t/m vrijdag (en in het theaterseizoen ook op zaterdag) van 
14.00 tot 16.30 uur. Telefonisch kaarten reserveren: 071 5124890  
De avondkassa is voor de beide lezingen geopend vanaf 18.00 uur. Gereserveerde 
kaarten moeten vóór 18.30 uur afgehaald zijn. 

 
• Online reserveren kan ook (vanaf 1 september ): www.laktheater.nl  

De kaarten zijn gratis, maar de online reserveringskosten zijn € 1.50 per kaartje. 
 

 
INFORMATIE & ORGANISATIE 
Studium Generale Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden 
071 5277283/7295 
E-mail: JE.Molenaar@ics.Leidenuniv.nl 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl 
 
 
NB. Tijdens de colleges worden door Home Academy opnames gemaakt voor een uit te 
brengen audio-cd. 
Meer informatie over Home Academy is te vinden op www.home-academy.nl
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