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Antonio Vivaldi wordt op 4 maart 1678 gebo-
ren in Venetië, mogelijk tijdens een aardbeving. 
Zijn vader, die kapper en violist is, helpt hem 
met zijn carrière in de muziek en meldt hem 
aan bij de ‘Cappella di San Marco’, waar vader 
Vivaldi zelf een vooraanstaand violist is. 
In 1703 wordt Vivaldi priester gewijd. Hij krijgt 
al snel de bijnaam ‘Il Prete Rosso’ (‘de rode 
priester’), vermoedelijk vanwege zijn rode 
haar. Vanaf 1704 hoeft hij niet meer deel te 
nemen aan de heilige mis in verband met zijn 
slechte gezondheid: hij lijdt aan astma. Maar 
volgens sommigen mag hij de mis niet meer 
opdragen omdat, als hij inspiratie kreeg voor 
een nieuw muziekstuk, hij dat gewoon ging op-
schrijven tijdens de mis. Vivaldi wordt violist in 
een meisjesweeshuis in Venetië, het Pio Ospe-
dale della Pietà. De musicerende wezen stijgen 
snel in aanzien, ook in het buitenland. Omdat 
meisjes eigenlijk geen muziek mogen spelen, 
geven zij concerten van achter een doek. Voor 
hen schrijft Vivaldi de meeste van zijn concer-
ten, cantates en gewijde muziek. In 1705 wordt 
de eerste verzameling (raccolta) van zijn werk 
gepubliceerd en er zullen er nog vele volgen. 
Als hij niet op een van zijn vele reizen is, vervult 
Vivaldi verschillende taken in het weeshuis. 
In 1713 krijgt hij de verantwoordelijkheid voor 
alle muzikale activiteiten in het instituut.  
De vier jaargetijden (Le quattro stagioni in 
het Italiaans) is een cyclus vanvier vioolconcer-
ten gecomponeerd door Antonio Vivaldi. Hij 
voltooide dit werk in 1723.De vier jaargetij-
den is Vivaldi's bekendste werk en behoort tot 
de populairste werken uit de klassieke muziek. 
De concerten worden in 1725 voor het eerst 
gepubliceerd in een bundel van twaalf concer-
ten, genaamd Il Cimento dell'armonia e dell'in- 
 

 
 
 
ventione (De Krachtmeting van Harmonie en 
Inventie). De eerste vier concerten worden ver-
noemd naar een seizoen. Elk concert bestaat 
uit drie delen, met een langzaam middendeel 
en twee snellere hoekdelen. 
Vivaldi schrijft voor elk seizoen een sonnet. 
Het toekennen van de seizoenen aan de vier 
concerten maakt ‘De vier jaargetijden’ tot een 
van de eerste programmatische werken. In 
de partituur staan op diverse plekken aandui-
dingen die deze programmatische opzet verdui-
delijken en deze in de uitvoering ondersteunen, 
zoals de plekken waar het blaffen van de hond, 
het onweer, en diverse vogelgeluiden worden 
aangegeven.  Mede door de vernieuwende me-
lodieën, harmonische contrasten en de helder-
heid van het stuk werd het bekend. 
Vivaldi overlijdt 28 juli 1741 op 63-jarige 
leeftijd. 
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