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Voorwoord 
 

Alle kinderen, ook die met een kansarme achtergrond, de kans geven om muziek te laten maken - dat 
was en is de droom van Leerorkestoprichter en Amsterdammer van het Jaar 2014, Marco de Souza. 
Deze droom is inmiddels werkelijkheid geworden voor veel kinderen: het Leerorkest is een begrip op 
basisscholen in Amsterdam (Zuidoost) en het concept verspreidt zich over heel Nederland. 
 
Mensen vragen vaak wat er na groep acht gebeurt. Stoppen de kinderen met muziek maken als ze de 
basisschool verlaten? Gelukkig hoeft dat niet. Naschoolse ensembles voor leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs, zoals het OSB Leerorkest Zuidoost, bestaan al een paar jaar. Maar nu is er 
SuperSymphonics, een nieuw project waardoor ook jongerenonder schooltijd muziek kunnen maken, 
, zodat ieder kind, iedere jongere, de kans krijgt om een instrument te leren bespelen. 
 
In dit project, dat inmiddels succesvol draait op twee Amsterdamse VO-scholen, komen groepen 
brugklassers samen om een groot orkest te vormen. Ze spelen orkestinstrumenten zoals dwarsfluit, 
trombone en viool. Door arrangementen die speciaal voor dit project zijn geschreven, kunnen de 
leerlingen meteen samen muziek maken. Improvisatie is een wezenlijk onderdeel en iedere 
vakdocent heeft ruimte voor eigen inbreng. Zo kunnen de leerlingen op een leuke en toegankelijke 
manier kennismaken met een klassiek instrument. 
Het curriculum en de repertoirekeuze is gemaakt in overleg met de muzieksectie van de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer. 
 
Omdat de meeste scholen een project liever eerst uitproberen alvorens zich er voor een heel 
schooljaar aan te verbinden, hebben wij een Introductie Curriculum gemaakt. Scholen kunnen 
hiermee op een laagdrempelige en flexibele manier SuperSymphonics een maand uitproberen. 
In dit boek vindt u hiervoor alle benodigde informatie, zoals uitleg over het concept, instructies, 
lesopzetten en bladmuziek. Als school hoeft u alleen nog instrumenten, vakdocenten en een dirigent 
te regelen. Op www.orkestindeklas.nl is nog meer nuttige informatie en alle bladmuziek te vinden. 
Vragen kunt u mailen aan expertisecentrum@leerorkest.nl.  
 
We wensen u en uw leerlingen veel speelplezier. 
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Ervaring uit de praktijk  
 
‘Spelen in een orkest komt niet veel voor op VO-scholen in Nederland. Samenspelen, 
instrumenten leren ontdekken, klassieke muziek combineren met popmuziek, bijzondere geluiden 
maken op echte orkestinstrumenten? Nee, moet er niet aan denken. Wat een gedoe. En dan vier 
klassen tegelijk?! Meer dan honderd leerlingen verdelen over contrabassen, violen, dwarsfluiten, 
slagwerk, trombones, cello's? Lokalen regelen, docenten vragen mee te helpen, conciërges extra 
lastig vallen, opslag voor al die instrumenten... 
Ja, dat gebeurt allemaal op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost. De 
leerlingen bereiden zich onder begeleiding van externe musici wekenlang voor op een concert. Ze 
krijgen te maken met een hele nieuwe aanpak van muziek maken. Ze leren samen per 
instrumentengroep hun geluid ontdekken, hun partij te spelen en te improviseren. 
Dit staat in geen enkele muziekmethode beschreven. En nu, na de pilot van vorig jaar, weten we 
dat onze leerlingen heel erg genieten van dit unieke gebeuren op school. Ze maken muziek in de 
ultieme vorm mee: samenspelen in een orkestrale grote groep met echte klassieke instrumenten. 
Een genot om te horen en te zien!’ 
 
Modeste Breukers, 
muziekdocent Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Amsterdam 
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Voor scholen 

Inleiding 

 
Met het Introductie Curriculum kan een school het project SuperSymphonics een maand uitproberen. 
Leerlingen krijgen, verdeeld in groepjes per instrument, drie weken lang een uur per week instrumentale 
les van vakdocenten, om in de vierde week samen met een dirigent te oefenen en een korte presentatie te 
geven. De leerlingen maken kennis met een instrument, verzinnen geluidseffecten, leren 
improvisatietekens en leren een echt muziekstuk spelen. Ze hoeven uiteindelijk slechts twee noten te 
kunnen spelen en krijgen veel ruimte om gewoon lekker met het instrument bezig te zijn, zonder dat ze 
het ‘fout’ kunnen doen. Als je improviseert of effecten verzint, hoef je immers geen specifieke noten te 
kunnen raken. Het muziekstuk is speciaal voor dit project geschreven en door de vele docent- en 
leerlingenpartijen klinkt het meteen al als ‘echte’ muziek. De leerlingen zijn trots dat ze dit samen 
kunnen laten horen. 
 
Natuurlijk kunnen scholen ook meteen het hele SuperSymphonics-curriculum doen. Dan gaan leerlingen 
een jaar lang aan de slag met zeven speciaal geschreven muziekstukken.  
 

Methodiek 

We hebben gekozen voor een aanpak die de principes van impro-dirigeren combineert met een 
standaard gebruik van geschreven bladmuziek. Zo gebruiken wij het beste van beide aanpakken en 
worden (vmbo-)leerlingen gestimuleerd om veel te bereiken op een laagdrempelig manier. Metimpro-
dirigeren kunnen de leerlingen al vanaf het begin lekker spelen op hun instrumenten zonder bang te 
hoeven zijn dat ze het ‘fout’ doen. En als ze uiteindelijk het muziekstuk gaan uitvoeren, hoeven ze maar 
een paar noten te kunnen spelen. Daardoor kunnen de leerlingen dit muziekstuk ook lezen van het 
notenschrift. 
 
Bijlage I bevat een basisles impro-dirigeren. Hiermee (en met de bijbehorende video) kunnen docenten 
al een paar tekens van impro-dirigeren toepassen bij de volgende onderdelen van de lessen: 

• Het verkennen van de instrumenten met de tekens ‘vrij spelen’, ‘dynamiek’, start’ en ‘stop’ 

• Het kijken naar een dirigent 

• Het spelen van geleerde noten met de tekens ‘korte noot’ en ‘lange noot’ 

• Het leren lezen van geschreven muziek met de tekens ‘korte noot’ en ‘lange noot’ 

• Het maken van ritmes en ‘soundscapes’ 
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Dirigent  

De dirigent hoeft niet per se een beroepsdirigent te zijn. Een ervaren en enthousiaste muziekdocent uit 
het schoolteam kan deze taak ook vervullen. Het moet wel iemand zijn met overwicht en charisma. De 
dirigent geeft bij het hele proces muzikale leiding.  

Alle instructies over impro-directie zijn te vinden in bijlage I. Een paar zaken zijn vooral voor de 
dirigent belangrijk: 

• De dirigent heeft de gezamenlijke repetitie goed voorbereid, weet hoeveel tijd hij aan elk onderdeel 
gaat besteden en zorgt voor een heldere repetitiestructuur 

• De dirigent heeft duidelijke doelen voor de repetitie en heeft bij elk meer middelen bedacht om dit 
doel te bereiken 

• De dirigent laat de instrumentdocenten duidelijk weten wat er op de komende gezamenlijke repetitie 

wordt behandeld, zodat zij hun lessen daarnaar kunnen inrichten  

• De dirigent zorgt dat hij weet wat er in de instrumentale lessen gebeurt en past eventueel zijn 
repetitieplan daarop aan 

• De dirigent is vertrouwd met de basis van het impro-dirigeren 

• De dirigent bereidt de eindpresentatie goed voor, kent de ruimte waarin deze plaats vindt en weet 
hoe hij daarin zijn orkest gaat plaatsen 

Vakdocenten en assistenten 

De docenten zijn van groot belang voor het succesvolle verloop van dit project. We bevelen aan om één 
docent per maximaal acht leerlingen (het liefst kleinere groepen) in te zetten, zodat leerlingen voldoende 
individuele aandacht krijgen. Vaak zal het nodig zijn om naast de eigen muziekdocent(en) op school 
extern muziekdocenten in te schakelen; het is dan belangrijk mensen te selecteren die ervaring hebben 
met lesgeven aan groepen jongeren. U kunt hiervoor in Amsterdam terecht bij Muziekcentrum Zuidoost 
(MZO). Docenten werken volgens de principes van impro-dirigeren. Dat is niet ingewikkeld en ook 
leerlingen pikken het snel op. Een basisles voor docenten vindt u in dit boek. 
 
Het is handig om daarnaast assistenten in te zetten. Zij kunnen helpen met stemmen, technische hulp aan 
individuele leerlingen geven en meespelen. Conservatoriumstudenten kunnen bijvoorbeeld goede 
assistenten zijn. 

Instrumenten 

Voor dit project kunt u kiezen uit alle orkestinstrumenten. Wij zijn in Amsterdam begonnen met 
dwarsfluit, trompet, trombone, slagwerk, viool, cello en contrabas. Deze geven een mooi orkestgeluid. 
Maar ook met minder instrumenten  klinkt het mooi en krijgen de leerlingen een gevoel van 
samenspelen. 
 



7 
 

Als u moeite hebt om aan instrumenten te komen, kunt u contact opnemen met het Instrumentendepot 
Leerorkest. Dit kan helpen, mits er voldoende instrumenten voorradig zijn. 
 

Logistiek 

Het Introductie Curriculum van SuperSymphonics omvat vier weken lang één uur per week. De school 
deelt de leerlingen (na een aantal keuzelessen) in in instrumentgroepen. Daarnaast zijn er een aantal 
praktische zaken nodig, zoals:  

• ruimte in het rooster 

• voldoende (één per instrumentgroep) en geschikte lokalen (denk aan eventuele geluidsoverlast) 

• docenten van de school die willen meelopen met de lessen (niet noodzakelijk, maar wel erg handig) 

• een grote ruimte om de gezamenlijke repetitie en presentatie te houden 

• enthousiasme vanuit de school 
 
Hieronder staat een lijst van taken en verantwoordelijkheden, opgesteld door Muziekcentrum Zuidoost, 
die u als voorbeeld kunt gebruiken. 

Voorbeeldopzet ‘Taken en Verantwoordelijkheden’ 

als basis voor de samenwerkingsovereenkomst 

Muziekcentrum Zuidoost (MZO): 

• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen activiteiten en financiële 
verantwoording overeenkomstig de jaarlijks vastgestelde activiteiten en begroting binnen het 
project Symfonisch Orkest voor vmbo-leerlingen.  

• Levert de inzet van gekwalificeerde muziekdocenten voor de diverse instrumentgroepen en 
dirigent.  

• Verzorgt wekelijks instrumentale muzieklessen in groepsverband met aansluitend samenspel in 
orkestformaat.  

• Geeft inhoud aan de lesmethodiek (vóór de start van het schooljaar) en ontwikkelt deze verder op 
basis van praktijkervaringen.  

• Arrangeert orkeststukken afgestemd op de smaak en wensen van de deelnemers.  

‘Het Instrumentendepot is een initiatief van stichting Instrumentenfonds Leerorkest en heeft als doel 
zoveel mogelijk kinderen in Nederland de kans te geven een muziekinstrument te leren bespelen door 
een bruikleeninstrument ter beschikking te stellen. In eerste instantie doen wij dat door een relatie 
aan te gaan met de verschillende initiatieven die muziekeducatie toegankelijk en laagdrempelig 
maken voor kinderen en jongeren die normaliter niet deze kans zouden krijgen.’ 
 
Jeffry Rampen, coördinator Instrumentendepot, instrumentendepot@leerorkest.nl 
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• Is verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn van leerlingen binnen het project.  

• Verzorgt het benodigde lesmateriaal en orkestpartijboekjes.  

• Zorgt voor voldoende leeninstrumenten en beheert en onderhoudt de muziekinstrumenten op basis 

van de jaarlijks vastgestelde begroting en het activiteitenplan.  

• Verzorgt en administreert de bruikleen aan de deelnemende leerlingen.  

• Plaatst de opslagkisten voor groot instrumentarium (zoals slagwerk en contrabassen).  

• Coördineert het muzikale deel van het orkest in overleg met de muziekdocenten en dirigent.  

• Coördineert en organiseert externe concerten (minimaal één concert per jaar).  

• Neemt het project in overleg mee in de pr die voor MZO van belang zijn.  

• Maakt een conceptplan van aanpak en het definitieve plan van aanpak vóór de start van het 
schooljaar.  

• Voert elk jaar een tevredenheidonderzoek uit en koppelt dit terug aan de school.  

• Neemt het initiatief voor evaluatie, monitoren en overleg. 

De school: 

• Is verantwoordelijk voor het bepalen van de deelnemende klassen.  

• Is verantwoordelijk voor het programma waarin muziek centraal staat tijdens andere schoolvakken.  

• Is medeverantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn van  leerlingen die deelnemen aan het project. 

• Geeft input aan het conceptplan van aanpak vóór de start van het schooljaar. 

• Stelt voldoende lokalen ter beschikking, inclusief orkestrepetitieruimte. 

• Zorgt voor eventuele orkestopstelling en opruimen na afloop. 

• Voorziet in opslagruimte voor de kisten met groot instrumentarium (zoals slagwerk en 
contrabassen). 

• Stimuleert en ondersteunt verantwoordelijk gedrag van de deelnemers in de omgang met het 

instrument (voorzichtig zijn, altijd meenemen naar de les en orkestrepetitie, indien van toepassing). 

• Verzorgt publiciteitsuitingen in overleg met het MZO en werkt mee  aan publicitaire aandacht voor 
het project. 

• Coördineert en organiseert de concerten op school (minimaal één concert per jaar). 

• Neemt deel aan evaluatie- en monitoractiviteiten. 
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Voor docenten 

Uitleg impro-dirigeren 

Binnen SuperSymphonics maken docenten naast geschreven muziek gebruik van dirigeertekens uit de 
improvisatievorm Impro-dirigeren. Daarmee kunt u met leerlingen improviseren en componeren. Het 
muzikaal materiaal ontstaat ter plekke in de les. Zowel de input van de workshopleider (dirigent) als van de 
afzonderlijke deelnemers (leerlingen) is van belang in de les. 

Kern van impro-dirigeren is het communiceren met tekens in plaats van voorgeschreven noten of tekst. Dit 
vraagt een direct contact tussen de dirigent/docent en de leerling. Ook het werken met een duidelijke 
orkeststructuur en continu toewerken naar een duidelijk muzikaal resultaat is belangrijk. 

Als onderdeel van de Tetzepi Methode, improvisatieworkshops van het moderne muziekensemble Tetzepi, 
is impro-dirigeren de laatste jaren veelvuldig ingezet in het vmbo-onderwijs, voornamelijk ook op scholen 
waar leerlingen van huis uit weinig muzikale bagage mee hebben gekregen.  De meeste vmbo-leerlingen 
hebben behoefte aan structuur, rust en duidelijkheid. Deze methode werkt vanuit dezelfde kernwaarden en 
sluit daarom goed aan bij vmbo-leerlingen. 

De improvisatieworkshops zijn jarenlang met succes op tientallen VO-scholen door heel Nederland 
gegeven. De workshop beantwoordt aan zowel muzikale als algemene leerdoelen. Hieronder werken we  de 
laatste uit,  omdat deze vooral op vmbo-scholen een grote waarde blijken te hebben. 

Muzikale doelen 
Muzikale vorming, ritmisch vorming, melodische vorming, vormkennis, dynamisch 
spelen, improvisatie, componeren, wennen aan instrument, verhogen concentratie, vrijheid op 
instrument, ontwikkelen samenspel, verbeteren voorstellingsvermogen, wennen aan dirigent/orkest, wennen 
aan in een groep spelen, ontwikkelen creativiteit, instant composing. 
Met deze methode kunt u juist bij jongeren met weinig muzikale bagage heldere en gestructureerd werken 
aan bovenstaande doelen. U werkt vanuit wat jongeren kunnen (ook als dat 'niets' is) en niet vanuit wat ze 
zouden moeten kunnen (zoals noten lezen en een instrument beheersen). 

Algemene doelen 

 Discipline  
Spelen in een orkest vereist discipline. Bij impro-dirigeren wordt continu gewerkt aan kwaliteit op alle 
niveaus. Leerlingen worden nooit overvraagd, maar wel uitgedaagd om datgene wat ze doen steeds te 
verbeteren. Ze zijn hier gevoelig voor en ook bereid daaraan te werken als de docent hier duidelijk in is. 
Zo ontstaat een echte 'orkestdiscipline'. 

Concentratie 
De werkwijze dwingt bij alle leerlingen concentratie af, onder meer doordat ze constant op de dirigent 
moeten blijven letten, waar ze ook mee bezig zijn. Daarnaast bouwen ze veel samen aan blokjes muziek 
die veel herhaald worden, ook iets wat veel concentratie vraagt. 



10 
 

Structuur 
Muzikale structuur leidt ook tot structuur in de les en tot besef van structuur bij de leerlingen. Zonder 
structuur geen improvisatie. Elke keer blijkt weer dat de leerlingen blij zijn met de geboden structuur. 
Daarnaast is de dirigent betrouwbaar en voorspelbaar. Dat geeft hen rust. 

Rust 
De composities en improvisatie worden telkens opgebouwd vanuit stilte. Elke keer als leerlingen iets 
nieuws maken, beginnen ze weer bij niets, met stilte dus. Als dit consequent wordt doorgevoerd, blijken 
leerlingen ook steeds weer de rust te zoeken. Zij ontdekken de creatieve kracht hiervan. 

Veiligheid 
Je kunt alleen samen 'nieuwe' muziek maken als je je veilig voelt in een groep. Hier werkt de docent dan 
ook hard aan. Hij spreekt jongeren aan op wat ze goed doen. Daarnaast krijgen leerlingen handvatten om 
zich te verbeteren. Dit geeft vertrouwen en dus ook veiligheid. 

Verantwoordelijkheid 
Met impro-dirigeren maken jongeren hun eigen stukjes muziek of krijgen ze een belangrijke rol in het 
vasthouden van een ritme. Ondanks dat ze deze bouwsteen vaak moeten herhalen, vervelen ze zich niet. 
Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun bijdrage aan het totaal. Vaak blijkt dat ze die 
verantwoordelijkheid ook van medeleerlingen gaan eisen. 

Omgaan met leiding 
De dirigent heeft een belangrijke leidende rol. Tijdens impro-dirigeren merken de leerlingen hoe 
belangrijk het is om altijd op de dirigent te blijven letten ook als dat één van hen is. Op deze wijze 
accepteren zij op natuurlijke manier leiderschap. 

Presteren voor 'peers' 
SuperSymphonics wordt altijd afgesloten met een concert. Optreden voor leeftijdsgenoten is altijd een 
hele stap, zeker met iets waar leerlingen nog niet zeker van zijn. Toch lukt het door deze workshop vaak 
snel om leerlingen het vertrouwen te geven om dit toch te doen, juist omdat ze onderdeel zijn van een 
groter geheel.  
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Algemene opzet introductiecurriculum 

Week 1 
Introductie docent en project 
Introductie instrument  
Introductie improtekens  
Eerste noot aanleren 
 

Week 2 
Herhaling materiaal week 1 
Nieuwe noot aanleren 
Verder met improtekens werken 
‘The Two Note Club’ introduceren  
 

Week 3 
Herhaling materiaal week 2 
Improtekens oefenen 
‘The Two Note Club’ oefenen  
 

Week 4 
Gezamenlijke repetitie met dirigent, eindpresentatie  
(gedirigeerde improvisatie en 'The Two Note Club') 
 

Lesplan 

Het is belangrijk om een lesplan te maken. Een goed lesplan bestaat uit drie delen:  
1. lesdoelen  

Formuleer zowel algemene als instrumentale doelen. Ga nooit de les in zonder glasheldere en 
meetbare doelen.  

2. (volgorde van) lesonderdelen  
 Vermeld diverse middelen om de doelen te realiseren. Elk doel mag meer middelen hebben. 
Een middel mag wisselen, maar houd vast aan je gestelde doelen. 

3. Daadwerkelijk lesverloop 
Door te noteren wat wel en niet volgens plan is verlopen, kun je je volgende les beter plannen. 

 
Hieronder geven we eerst een globale uitwerking van de lesdoelen en lesonderdelen van de vier lessen 
uit het introductiecurriculum. Daarna volgen twee voorbeelden van specifiek uitgewerkte lesplannen 
voor trompet en viool.  
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Lesopzet week 1 

Doelen 

• Leerlingen maken op een positieve manier kennis met het project, met jou als docent en met het 
instrument 

• Leerlingen leren de eerste noot spelen 

• Leerlingen leren de eerste impro-dirigeertekens (start/stop) 

• Leerlingen leren de structuur van de muzieklessen en leren wat wel en niet mag 

Lesonderdelen 

 
1. KENNISMAKEN 

Begin met een kringgesprek, de instrumenten blijven nog ingepakt staan, liefst nog even uit zicht van 
de leerlingen. Vertel over jezelf en je carrière als musicus. Vraag de leerlingen hoe ze heten (en 
noteer hun namen!) en of ze al een instrument bespelen. Vraag altijd nog even door of iemand in de 
familie misschien een instrument bespeelt en vraag naar hun muzieksmaak. 
Je kunt eventueel ook al een muzikaal spel doen waarvan je weet dat het goed werkt. Bijvoorbeeld de 
namen ritmisch uitspreken en op elkaar stapelen. 

 
2. UITLEG  

Je legt uit wat het project inhoudt. Vertel de leerlingen dat ze een aantal noten op het instrument gaan 
leren waarmee ze samen een compositie kunnen spelen en dat ze muziek bij een film gaan maken. 
Vertel dat de dirigent met hen gaat improviseren en dat jij dat in de les gaat oefenen en ten slotte dat 
er een slotconcert komt. 
Je laat ook zien hoe je de orde in de les wilt hebben. Als jij aan het woord bent, zijn zij stil, vingers in 
de lucht bij vragen. Weeshelder en consequent in wat je wil. Hanteer verder de op deze school 
gangbare regels voor jassen, tassen, telefoons en dergelijke. Vraag dit na bij een docent van school. 

 
3. INSTRUMENT VOORSTELLEN  

Pak je eigen instrument uit en vertel kort iets over de geschiedenis, klankvoortbrenging en functie. 
Geef daarna met de assistent een klein concert. Speel daarbij niet alleen een stuk, maar laat ook zien 
wat er allemaal mogelijk is met het instrument. Als de concentratie en mogelijkheid er is, kun je ook 
dingen laten zien en horen met audio en video. 

 
4. INSTRUMENTEN BESPELEN  

 Pak samen met de leerlingen de instrumenten uit en zet ze in elkaar. Ook hier is  orde en structuur 
heel belangrijk. Geef de leerlingen eerst  de ruimte om zelf het instrument even uit te proberen. Ze 
willen graag geluid maken op het instrument, of het nou wel of niet klinkt. Je kunt hierbij goed 
oefenen in de impro-dirigeertekens beginnen en stoppen. Als de eerste energie eruit is, kun je zelf 
uitleggen hoe ze het instrument moeten bespelen. 
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5. NOOT AANLEREN 

Je leert leerlingen de eerste noot aan. Als dit een beetje lukt, probeer je daarna om vier tellen voor en 

vier tellen na (of twee tellen) te spelen, zodat er enig ritmisch gevoel ontstaat.� Ook kijk je of 

leerlingen kunnen beginnen en eindigen op een impro-dirigeerteken.� 

 
6. AFSLUITEN 

Leer leerlingen hoe ze hun instrumenten veilig opruimen en ga daarna weer in een kring zitten. Vat 
alles nog eens samen: wat hebben we geleerd?  en wat gaan we de volgende week doen? 

 

Lesopzet week 2 

Doelen 

•  Leerlingen herhalen het geleerde en de afspraken van de eerste les  

•  Leerlingen leren een tweede noot aan 

•  Leerlingen leren nieuwe impro-dirigeertekens aan 

• Leerlingen maken kennis met ‘The Two Note Club’ 
 

Lesonderdelen 

1. HERHALEN  

Begin weer even kort in de kring en kijk wat er is blijven hangen van de vorige les. Daarna kijk je of 
je alle namen van de leerlingen nog weet en doe je hier eventueel weer een nieuw muzikaal spel mee. 
Daarna pakken jullie de instrumenten uit en herhaal je de basis van de vorige les. Kijk of je hetzelfde 
kan bereiken met nieuwe middelen en methodes. 

 
2. VERDIEPEN  

De noot van vorige week op een vast kwarten-ritme spelen, met tekens (kort). 
 
3. IMPRO-DIRIGEERTEKENS  

Zet de leerlingen uit en aan met een slagtechniek. Gebruik hiervoor de rechterhand (aan) en beide 
handen (uit). Ze mogen spelen wat ze willen, maar moeten tegelijk beginnen en stoppen. Wees hier 
streng in. Deel ze in groepen in en zet afzonderlijk de ene en de andere groep aan en uit. Speel 
hiermee. Ten slotte wijs je met je linkerhand iemand aan en zet je deze aan en uit. Vanaf dit moment 
kun je iedereen apart aan- en uitzetten. Een helikoptergebaar boven je hoofd betekent dat weer 
iedereen tegelijk speelt. Speel hiermee tot het voor iedereen duidelijk is. 
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4. NIEUWE NOOT/RITME AANLEREN� 

Het aanleren van de tweede noot doe je net zoals in de eerste les met voor- en naspelen. Daarna kijk 
je of leerlingen dit ook op een kwartenritme kunnen spelen en of ze de twee noten afwisselend 
kunnen spelen. Ook nu kun je gebruik maken van impro-dirigeren (zie hiervoor) om bijvoorbeeld 
lange en korte noten te spelen. 

5.  THE TWO NOTE CLUB 

Beide aangeleerde noten worden gebruikt in de compositie ‘The Two Note Club’. In deze les laat je 
voor het eerst deze compositie horen. Speel daarbij de partij van de leerlingen mee. Daarna oefen je 
met hen de opening van het stuk. 

6. AFSLUITEN 

Laat leerlingen de instrumenten veilig opruimen en ga daarna weer in een kring zitten. Vat alles van 
vandaag nog eens samen: Wat hebben we geleerd en wat gaan we de volgende week doen?  

Lesopzet week 3 

Doelen 

• Het geleerde en de afspraken van de vorige les bekrachtigen  

•  Leerlingen leren de improdirigeertekens nog beter 

• Leerlingen studeren de compositie ‘The Two Note Club’ in 

• Leerlingen bereiden zich voor op de gezamenlijke repetitie 

Lesonderdelen 

1. HERHALEN� 

Begin weer kort in de kring en kijk wat er is blijven hangen van de vorige les. Doe eventueel nog  
een nieuw muzikaal namenspel en pak daarna samen de instrumenten uit. Herhaal de basis van de 
vorige les en kijk of je hetzelfde kan bereiken maar met nieuwe middelen en methodes. 
 

2. IMPRO-DIRIGEERTEKENS 

Werk aan de tekens Aan/Uit/Kort/Lang/Dynamiek. Kijk of je bouwstenen kunt maken en deze op 
elkaar kunt bouwen (zie de bijlage voor meer uitleg). Met deze tekens kun je de twee noten oefenen. 
Als het goed gaat, kun je een leerling vragen om even dirigent te zijn. 
 

3. THE TWO NOTE CLUB� 

In deze les moeten de jongeren het nummer helemaal mee kunnen spelen. Gebruik hiervoor de audio-
opname. Je speelt de eerste keer zelf mee met de opname (de eerste acht maten) en daarna spelen de 
leerlingen mee. Datzelfde doe je met de andere maten. 
Je kunt ook de impro-dirigeertekens gebruiken om het stuk te dirigeren. Dat is heel handig met 
leerlingen die geen noten kunnen lezen. Zo hoeven ze niet het hele stuk uit hun hoofd te leren spelen. 
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4. AFSLUITEN 

Laat leerlingen de instrumenten veilig opruimen en ga daarna weer in een kring zitten. Vertel 
leerlingen over de orkestrepetitie in de volgende les en leg helder uit hoe dit werkt. Vat ten slotte 
alles van vandaag nog eens samen: Wat hebben we geleerd en wat gaan we de volgende week doen?  

Lesopzet week 4 

 
In de vierde week gaan de leerlingen samen spelen. Voordat ze kunnen optreden, moeten ze eerst samen 
repeteren.  
 
Hier een voorbeeld van aanpak; 
 

• Zorg ervoor dat alle stoelen klaarstaan voordat de leerlingen komen.  

• De leerlingen gaan per instrumentgroep bij elkaar zitten. Als iedereen er is, vraagt de dirigent de 
leerlingen groep voor groep om hun instrumenten te pakken. 

• Gebruik het eerste kwartier om improtekens met de hele groep uit te proberen. Dit is ook een 
goede warming up. 

• Speel daarna ‘The Two Note Club’ door. Als er assistenten zijn, kunnen docenten met de 
leerlingen meespelen en kunnen de assistenten de docentpartijen spelen (of andersom). Anders 
kan één docent de docentpartij spelen en kunnen de andere docenten met de leerlingen 
meespelen. Dit even oefenen. 

• Vijf minuten pauze houden, de leerlingen blijven zitten, het publiek mag binnenkomen. 

• De dirigent vertelt over SuperSymphonics, hij maakt een compositie met de impro-tekens en 
daarna spelen de leerlingen samen ‘The Two Note Club’.  

• Applaus! Wat hebben ze veel bereikt in een korte tijd! 
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Voorbeeld lesplan: trompet les 1 

 

Lesdoelen: 

• De leerlingen weten wat het project inhoudt en raken enthousiast. 

• De leerlingen kunnen hun instrument goed vasthouden. 

• De leerlingen kunnen een E spelen op de trompet. 

• De leerlingen weten wat de regels zijn en houden zich daaraan. 

• De leerlingen kunnen op een gegeven teken het juiste doen. 
 

Wat Hoe Waarom Tijd 

Introductie+    

Leerlingen welkom 
heten 

Bij het begin van de les iedere 
leerling een hand geven. 

Leerlingen voelen zich gezien 
door de docent. 

 

Namenspel In een kring zitten. De lln. zeggen 
om de buurt in vierkwartsmaat hun 
namen. Begin langzaam en voer 
het tempo op. Vergeet niet de 
namen te noteren. 

Met het spelletje wek je een 
leuke beginsfeer. 

5 min 

Uitleg over het 
project 

Vertel de leerlingen wat ze in dit 
traject gaan leren en wat hun rol 
daarin is. 
Regels uitleggen. 

Zo zijn de leerlingen goed 
voorbereid op het verloop van 
het project. Algemene regels 
moeten helder zijn. 

5 min 

Voorstellen docent en 
instrument 

Vertellen wie je bent en wat je 
doet. 
Stuk op instrument spelen, over 
instrument vertellen. 

Leerlingen enthousiast maken 
over het instrument 

5 min 

Kern     
Omgang met 
instrument - uit koffer 
halen en in elkaar 
zetten 

De docent pakt een 
instrumentenkoffer en laat zien 
hoe je het instrument eruit kunt 
halen. Vervolgens laat hij zien hoe 
je het mondstuk in de trompet doet 
en daarbij noemt hij ook de namen 
van de verschillende 
onderdelen.�Vervolgens mag 
eenvan de leerlingen een 
instrument uitpakken en in elkaar 
zetten, de andere leerlingen kijken 

Een goed voorbeeld geven door 
zorgvuldig met het instrument 
om te gaan. 

5 min 

Naam Docent Instrument Groep Datum 
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en helpen als hij even niet meer 
weet hoe iets moet.�Nu kan 
iedereen zijn instrument uitpakken 
en in elkaar zetten. 

Instrumenten 
uitproberen 

De docent introduceert de tekens 
voor ‘beginnen’ en ‘stoppen’. De 
leerlingen mogen vrij spelen op de 
instrumenten en stoppen bij het 
‘stop’-teken. 

De leerlingen moeten tijdens het 
vrij spelen goed opletten. Zo 
kunnen ze de tekens voor 
beginnen en stoppen oefenen. 

5 min 

Houding De docent laat nu de goede 
speelhouding zien en dan mogen 
de leerlingen nog een keer 
uitproberen. Weer met het 'stop'- 
teken werken. 

Door zelf voordoen een goed 
voorbeeld geven. 

5 min 

De eerste noot (E) 
instuderen 

De docent laat de leerlingen zien 
en horen hoe je een E moet spelen 
(eerste en tweede ventiel). 
De docent laat iedere 
leerlingproberen een E te spelen en 
kijkt of ze allemaal de goede 
ventielen indrukken. 
De docent gebruikt de tekens voor 
‘beginnen’ en ‘stoppen’ om lange 
noten op E te oefenen. 
De docent splitst de groep in 
tweeën en zet steeds de ene of de 
andere groep ‘aan’ of ‘uit’. 
De docent speelt verschillende 
ritmes op E voor, de leerlingen 
spelen na, alles in een 
vierkwartsmaat.  
De leerlingen mogen om de beurt 
zelf een ritme van een maat 
voorspelen, de andere leerlingen 
spelen dit dan na. Probeer steeds 
een vierkwartsmaat-gevoel te 
hanteren. 

Op deze manier kunnen de 
leerlingen heel vaak dezelfde 
noot oefenen, zonder het gevoel 
te hebben dat ze steeds hetzelfde 
doen.  

10 min 

Afsluiting    
Opruimen en 
omgang met 
instrument: Uit elkaar 
halen en in de koffer 
leggen 

De docent legt uit hoe je het 
instrument uit elkaar moet halen, 
hoe je het water eruit haalt en hoe 
het instrument in de koffer gaat. 
Daarbij herhaalt hij weer de namen 
van de verschillende 
onderdelen.�Vervolgens mag een 
leerling het voordoen, terwijl de 

Goede voorbeeld geven, de 
leerlingen weten hoe ze goed 
met hun instrument om moeten 
gaan. 

5 min 
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groep kijkt en helpt als hij het even 
niet meer weet.�Nu mag iedereen 
zijn instrument uit elkaar halen en 
in de koffer doen. Voordat de 
koffers dichtgaan loopt de docent 
rond en kijkt of alles op de goede 
plek ligt. Dan pas mogen de 
koffers dicht. 

Napraten en 
controleren of de 
doelen gehaald zijn 

Kort napraten over wat we in deze 
les geleerd hebben.  
Complimenten geven voor het 
goed opruimen en zich aan de 
regels houden (of als het niet naar 
wens was ook even kort benoemen 
wat er mis ging en hoe het de 
volgende keer beter kan). 

Erachter komen of de leerlingen 
alles goed hebben begrepen. 
 
De leerlingen krijgen het gevoel 
dat het belangrijk is dat ze goed 
meedoen in de les. 

5 min 

 

Feedback 

 

• Zijn alle doelen gehaald? 
 
 
 

• Wat ging goed? 
 
 
 

• Wat ging minder? 
 
 
 

• Dingen om de volgende les rekening mee te houden: 
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Voorbeeld lesplan: viool les 2 

!

Lesdoelen  

• Leerlingen herhalen het geleerde en de afspraken van de eerste les. 

• Leerlingen leren een tweede noot aan. 

• Leerlingen leren nieuwe dirigeertekens. 

• Leerlingen maken kennis met ‘The Two Note Club’. 
!

Wat Hoe Waarom Tijd 

Warming0up+ ! ! !

Beginspelletje De leerlingen beginnen met een 
naamspelletje of een ritmespelletje 
(voor- en naklappen). 
 
De docent vraagt de leerlingen wat ze 
zich nog herinneren van de eerste les en 
vertelt wat er in deze les gaat gebeuren. 

Met!het!spelletje!wek!jeeen!

leuke!beginsfeer.!

!

!

De!leerlingen!weten!wat!ze!

gaan!doen.!

5!min!

!

Omgang!met!

het!instrument!

De!docent!laat!zien!hoe!je!het!

instrument!moet!uitpakken:!

• Leg de kist altijd op een tafel met de 
sloten aan de voorkant 
• Doe de kist open 
• Pak de viool en doe de steun eronder  
• Leg de viool in de kist en pak de stok 
• Span de stok zover dat er in het 

midden precies een pink tussen de 
haren en het hout past 

Vervolgens!mag!een!van!de!leerlingen!

een!instrument!uitpakken!en!de!

andere!leerlingen!kijken!en!helpen!als!

hij!even!niet!meer!weet!hoe!iets!moet.!

Nu!kan!iedereen!zijn!instrument!

uitpakken.!

Een!goed!voorbeeld!geven!

door!zorgvuldig!met!het!

instrument!om!te!gaan.!!

!

!

!

!

De!leerlingen!krijgen!de!

verantwoording!voor!hun!

eigen!instrument.!Ze!moeten!

ervoor!zorgen!dat!dit!er!goed!

blijft!uitzien!(geen!deukjes,!

vingerafdrukken!et!cetera)!

Daardoor!krijgen!ze!ook!meer!

waardering!voor!hun!

instrument.!

5!min!

Strijken! Losse!snaren!strijken!met!een!

spelletje:!

In!een!vierkwartsmaat!strijken!we!

De!leerlingen!bewust!maken!

van!een!goede!strijkbeweging.!

Door!het!spelletje!wordt!naast!

het!strijken!ook!het!

5!min!

Naam Docent Instrument Groep Datum 
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kwartnoten!(op,!af,!op,!af),!daarna!vier!

tellen!rust.!Als!dit!goed!loopt,!kan!het!

spelletje!uitgebreid!worden!door!de!

leerlingen!in!de!vier!tellen!rust!om!de!

beurt!een!zelfverzonnen!ritme!te!laten!

spelen.!

maatgevoel!en!fantasie!

getraind.!

Kern+ ! ! !

Ritmes!

bedenken!

Splits!de!leerlingen!in!groepjes!van!

vier.!Benoem!bij!iedere!groep!een!

leider,!die!zorgt!dat!de!taak!af!komt.!

Leg!uit!wat!ze!gaan!doen!(zie!

hieronder),!en!stel!een!controlevraag!

om!na!te!gaan!of!ze!het!goed!hebben!

begrepen!(hoeveel!tellen!moeten!jullie!

ritmes!zijn?).!!

Laat!de!leerlingen!per!groep!een!ritme!

bedenken!(en!oefenen)!van!twee!

maten!in!een!vierkwartsmaat.!Eén!

leerling!telt!steeds!tot!vier,!om!ervoor!

te!zorgen!dat!het!in!vierkwartsmaat!

blijft.!De!docent!loopt!rond!en!

controleert!of!de!leerlingen!‘on!task’!

blijven.!

Deze!ritmes!worden!daarna!aan!de!

klas!gepresenteerd.!De!docent!

dirigeert!welk!groepje!het!ritme!

wanneer!speelt!en!bouwt!zo!een!

muziekstuk!op.!

Duidelijk!uitleg!geven!en!de!

taak!goed!voorbereiden!helpt!

het!goed!te!laten!verlopen.!

!

!

!

!

!

!

De!leerlingen!leren!om!

zelfstandig!te!werken!en!om!

hun!werk!te!presenteren.!

10!

min!

Snaren!leren!

kennen!

Namen!van!de!snaren!herhalen.!Vraag!

de!leerlingen!eerst!of!ze!het!nog!

weten!van!les!één.!!

Spelletje:!gebruik!vier!kaarten!met!op!

elk!een!grote!letter!voor!elke!snaar!–!

G,!D,!A,!E.!Hou!de!kaarten!één!voor!

één!omhoog!–!de!leerlingen!moeten!

de!juiste!snaar!tokkelen.!Eventueel!

kun!je!de!kaarten!op!de!muur!plakken!

en!ernaar!wijzen!(zo!kan!er!sneller!

gewisseld!worden).!Probeer!dit!

binnen!een!vierkwartsmaat!te!doen.!!

In#volgende#lessen#kunnen#de#kaarten#

Herhaling!helpt!de!leerlingen!

de!informatie!goed!te!kunnen!

onthouden.!

!

Door het op een speelse manier 
te oefenen leren de leerlingen 
snel de snaren herkennen. 

7!min!
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met#letters#omgewisseld#worden#met#
kaarten#met#grote#noten#op#de#
notenbalk.#Zo#beginnen#de#leerlingen#
met#notenlezen.#

Eventueel#kun#je##‘The#Two#Note#Club’#
op#deze#manier#aanleren.#

Dirigeertekens!

oefenen!

Laat!de!tekens!voor!‘kort’!en!lang’!

zien.!

Dirigentenspelletje!–!Laat!de!

leerlingen!met!de!tekens!

verschillende!ritmes!strijken!op!de!DW

snaar!met!korte!en!lange!noten.!

Splits!de!groep!in!tweeën,!één!helft!

speelt!op!de!AWsnaar,!de!andere!op!de!

DWsnaar.!Laat!met!de!tekens!steeds!de!

ene!of!de!andere!groep!ritmes!spelen.!

Bijvoorbeeld!eerst!de!‘A’!groep,!

daarna!‘D’,!steeds!wisselen,!soms!na!

één!maat,!soms!na!een!paar!maten.!

Laat!uiteindelijk!beide!groepen!

samenspelen.!

Eventueel#kun#je#’The#Two#Note#Club’#
op#deze#manier#aanleren.!

Zo!leren!de!leerlingen!de!

benodigde!dirigeertekens.!!

De!leerlingen!raken!gewend!

om!naar!de!‘dirigent’!te!kijken!

en!op!tekens!te!spelen.!

!

!

!

De!leerlingen!moeten!heel!

goed!opletten.!

!

Leerlingen!horen!dat!het!mooi!

klinkt!als!de!twee!groepen!

samen!spelen.!

7!min!

‘The!Two!Note!

Club’!

introduceren!

De!docent!speelt!‘The!Two!Note!Club’!

voor!(met!cd)!en!vraagt!de!leerlingen!

welke!snaren!er!gebruikt!worden.!

De!leerlingen!krijgen!een!

indruk!van!het!geheel.!!

Door!de!luisteropdracht!blijft!

iedereen!nauwkeurig!luisteren!

en!is!de!concentratie!hoog!

(actief!luisteren).!

3!min!

! Leer!de!leerlingen!vervolgens!maat!

één!tot!en!met!acht!aan.!Maak!gebruik!

van:!voorW!en!naspelen!(de!docent!

speelt!voor,!de!leerlingen!spelen!na,!

begin!met!twee!maten!en!voeg!steeds!

maten!toe!totdat!ze!acht!maten!

kunnen!naspelen),!tekens!(ritme!en!

noten!aangeven!met!tekens!voor!kort!

en!lang,!hou!je!hand!hoog!of!laag!om!

aan!te!geven!of!de!DW!of!de!AWsnaar!

gespeeld!moet!worden),!of!kaartjes!

(wijs!naar!de!kaart!met!de!juiste!naam!

Door!verschillende!middelen!

te!gebruiken!raken!de!

leerlingen!niet!verveeld!en!kan!

iedere!leerling!op!eigen!

manier!het!liedje!makkelijk!

aan.!

!

!

!

!

!

!

7!min!
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van!de!snaar!in!het!goede!ritme).!

Leerlingen!die!noten!kunnen!lezen,!

kunnen!bladmuziek!gebruiken.!

Dit!vinden!andere!leerlingen!

interessant,!zo!worden!ze!

geprikkeld!om!noten!te!willen!

lezen.!

Afsluiting+ ! ! !

Instrument!

inpakken!

!

De!docent!vraagt!aan!de!leerlingen!

hoe!je!de!viool!ook!alweer!inpakt.!Wat!

moet!je!allemaal!doen,!in!welke!

volgorde?!Hoe!heten!de!onderdelen!

alweer?!

!

Vervolgens!mag!een!leerling!het!

voordoen!en!de!groep!kijkt!en!helpt!

als!hij!het!even!niet!meer!weet.!

!

Nu!mag!iedereen!zijn!instrument!

inpakken.!Voor!de!kisten!dichtgaan!

loopt!de!docent!rond!en!kijkt!of!alles!

op!de!goede!plek!ligt.!Dan!pas!mogen!

de!kisten!dicht.!

Door!een!activerende!

werkvorm!blijft!alles!beter!

hangen.!

5!min!

Napraten! Kort!napraten!over!wat!we!in!deze!les!

geleerd!hebben.!Complimenten!geven!

voor!het!goed!opruimen!en!zich!aan!

de!regels!houden!(of!als!het!niet!naar!

wens!was!ook!even!kort!benoemen!

wat!misging!en!hoe!het!volgende!keer!

beter!kan).!

De!leerlingen!krijgen!het!

gevoel!dat!het!belangrijk!is!dat!

ze!goed!meedoen!in!de!les.!

5!min!

+
+

Feedback:  

• Zijn!alle!doelen!gehaald?!

• Wat!ging!goed?!

!

!

• Wat!ging!minder?!

!

!

• Dingen!om!volgend!les!rekening!mee!te!houden:!

+
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Bijlagen 

Bijlage I: Basisles impro-dirigeren (voor docenten en 

dirigenten) 

Algemeen 

Impro-dirigeren is afgeleid van de improvisatievormen Cobra en Soundpainting en is een vorm van Instant 
Composing: speelvormen waarbij muziek ter plekke wordt gemaakt door muzikanten onder leiding van een 
(aangewezen) leider zonder geschreven noten. 

In tegenstelling tot ander improvisatievormen stuurt bij impro-dirigeren de dirigent de nieuw gemaakte 
muziek aan. De rol van de andere musici is kleiner en daarom is deze methode geschikt voor musici die nog 
niet zo bedreven zijn op het instrument en zelfs met de beginners. Niet voor niets wordt de methode vooral 
gebruikt in een educatieve omgeving. 

Omschrijving algemene werkwijze 

Improdirigeren omvat een groot aantal uitgewerkte dirigeertekens die een leider (de dirigent) geeft. Bij elk 
dirigeerteken hoort een muzikale opdracht voor de muzikanten. 

Er wordt niet gewerkt met genoteerde muziek, al is de methode ook te gebruiken om geschreven partijen te 
leren begrijpen. In deze basisles gaan wij daar nog niet op in. 

De muzikanten leren beetje bij beetje de afspraken die bij de tekens horen. Belangrijk is dat zij elk teken 
serieus en strak uitvoeren. Het perfect oefenen van elk teken is ook een apart doel, vooral bij gebruik van 
impro-dirigeren binnen een educatieve omgeving. 

Impro-dirigeren heeft vier belangrijke onderdelen: afspraken, bouwen, creëren en doorwerken.In deze 
basisles behandelen wij de eerste tekens van de eerste twee onderdelen.Daarna behandelen we een klein 
deel van het derde onderdeel (creëren) en laten we zien hoe je met de in deze les behandelde tekens al een 
compositie kunt maken. Op YouTube is een video te vinden met de in deze les behandelde bewegingen 

https://www.youtube.com/watch?v=23qxMZRekHE 

Het is raadzaam deze te bekijken. 
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1. Afspraken 

ALGEMEEN: 

De volgorde van alle dirigeerbewegingen is altijd: Wie, Wat en Wanneer. 

 
Je geeft altijd eerst aan voor wie de opdracht is bedoeld, daarna toon je de opdracht en pas daarna geef je 
het moment aan waarop deze opdracht moet worden uitgevoerd. 

Het WIE zegt welke muzikanten een opdracht krijgen. Dit kunnen zijn: 

 Het hele orkest (tutti)� 

 Een gedeelte van het orkest (sectie) 
 Een individuele muzikant (solo) 

 
Het WAT zijn de speelopdrachten. Deze geef je met de linkerhand aan. Daarvoor zijn er twee manieren: 

  met handgebaren 
  met van te voren gemaakte bordjes met tekst of beeld 
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WIE�     

Er zijn drie bewegingen om aan te geven wie er moeten spelen: voor allemaal (tutti), een bepaalde 
groep (sectie) of voor één persoon (solo). 

Onder
deel 

Doel teken Beweging Voorbeeld 

Tutti�  De volgende 
opdracht is 
voor iedereen 

Helikopterbeweging 
boven het hoofd met 
de rechterarm 

 

Sectie
�  

De volgende 
opdracht is 
voor een 
bepaald aantal 
muzikanten 

Rechterarm en 
linkerarm naar voren, 
de ruimte tussen de 
armen geeft aan tot 
waar de bedoelde 
groep loopt 

 

Solo De volgende 
opdracht is 
voor één 

muzikant� 

Wijzen met de 
rechterwijsvinger 
naar een bepaald 
persoon 
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WAT    

Alle speelopdrachten geef je aan met de linkerhand (dat wil zeggen de hand die niet dirigeert). Je kunt 
de opdrachten geven met handgebaren of met van te voren gemaakte bordjes met tekst of beeld. Voor 
deze basisles behandelen we alleen de eerste belangrijke tekens met de hand. 

Onder-
deel 

Doel teken Beweging Voorbeeld 

Geluid 
maken 

Elke muzikant 
mag een 
willekeurig 
geluid maken 
op het 
instrument 

Tijdens de 
bewegingen van de 
rechterhand hangt 
de linkerhand vrij 
langs het lichaam 

 

Korte 
noot 

De muzikant 
speelt één 
korte noot. 

De linkerhand is 
gebald als liggende 
vuist, met de 
knokkels aan de 
bovenkant. 
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Lange 
noot 

De muzikant 
speelt een 
lange noot; 
voor een 
slagwerker is 
dit een roffel 

De linkerhand ligt 
vlak, met de platte 
kant naar beneden 
gericht. (De 
rechterhand geeft 
het begin en einde 
aan van de noot) 

 

Tremol
o/triller 

Afhankelijk 
van het 
instrument 
speelt de 
muzikant een 
tremolo of een 
triller op de 
lange noot. 

Hetzelfde als de 
lange noot maar nu 
kantelt de 
linkerhand snel 
naar links en naar 
rechts. 
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WANNEER    

Met de rechterhand geef je het moment van de opdracht aan: start, stop, dynamiek. Dit zijn ook 
gangbare dirigeerbewegingen bij geschreven muziek. Om verwarring te voorkomen geef je alle 
andere opdrachten (WAT) met de linkerhand. 

Onderdeel Doel teken Beweging Voorbeeld 

Start Met zijn 
allen exact 
tegelijk 
beginnen 

Normale 
beginteken: 
rechterhand 
omhoog als 
voorbereiding 
en laten vallen 
op de tel 

 

Stop Iedereen 
moet exact 
tegelijk 
stoppen. 

Meer varianten:  

.� Voor een 

grote groep 
teken je twee 
cirkels met 
open handen 
voor je; 
beneden sluit je 
de vuisten: het 
stopmoment. 

Dit gebaar kun 
je ook met éen 
hand maken 
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Dynamiek Langzaam 
sterker 
worden, 
langzaam 
zachter 
worden 

Met de 
rechterhand 
langzaam 
omhoog en 
weer naar 
beneden; het 
liefst ook iets 
naar voren toe 

 

 

2. Bouwen 

In de tweede fase van improdirigeren werk je met muzikale bouwstenen. Dit kan een ritme, melodie, effect 
of sound zijn. Een goede bouwsteen moet herhaald kunnen worden. 

Als de dirigent meer bouwstenen tegelijkertijd laat spelen, spreken we van bouwen. De dirigent  begint hier 

als eerste mee.�In een later stadium kan ook een individuele muzikant het bouwen beginnen. 

BOUWEN VANUIT DIRIGENT 

Stap één is het maken van een bouwsteen met de hele groep.�De dirigent maakt een ritmische bouwsteen 

met de tekens kort en lang voor het hele orkest. Bijvoorbeeld: 

| q q q q |   w    | 

Hij herhaalt dit ritme een aantal keren en maakt dan een draaiend gebaar met zijn linkerwijsvinger ten teken 

dat dit ritme herhaald moet worden door de muzikanten.�De dirigent stopt nu met slaan.�De muzikanten 

spelen door. 
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Het eerste doel is dat de muzikanten dit ritme vol kunnen houden zonder de dirigent. Dit moeten ze 
oefenen. Het doel is bereikt als de muzikanten: 

! Kunnen doorspelen als de dirigent stopt met slaan 
! Niet vertragen en/of versnellen 
! Niet harder en/of zachter gaan spelen 
 

Het is verstandig om dit meermalen te oefenen 

Stap twee is het stapelen van meer bouwstenen. In de eerste fase doet de dirigent dat nog zelf. Hij maakt 

een eerste groep (bijvoorbeeld de linkerkant van het orkest)��� maakt met de tekens kort en lang een 

ritmische bouwsteen, bijvoorbeeld: 

| q q q q |   w    | 

De aangewezen groep blijft de bouwsteen zelfstandig herhalen terwijl de dirigent met de rest van het orkest 
een nieuwe bouwsteen maakt die past bij de eerste, bijvoorbeeld: 

|  w    | q q q q | 

De tweede groep herhaalt deze bouwsteen ook zonder dirigent. 

Stoppen: 

• De dirigent maakt het tutti-gebaar boven zijn hoofd (WIE) 

• De dirigent gaat klaar staan voor het stopteken (WAT) 

• De dirigent stopt het orkest (WANNEER) 

Variatie 1 

• De dirigent maakt het tutti-gebaar boven zijn hoofd (WIE)  

• De dirigent maakt het teken voor een korte noot (WAT)  

• De dirigent geeft aan wanneer iedereen de korte noot speelt (WANNEER) 

Overige variaties:  

• De dirigent zet de groepen los van elkaar aan en uit  

• De dirigent geeft de groepen steeds een nieuwe bouwsteen  

• De dirigent stopt een gedeelte van een groep en maakt daarmee een derde bouwsteen  

• De dirigent maakt één bouwsteen langer 
 



31 
 

BOUWEN VANUIT DE MUZIKANT 

De volgende fase bij het bouwen is dat muzikanten bouwstenen bedenken.�Als het goed is, weten zij nu 

exact wat een bouwsteen inhoudt. 

De eerste bedenker van een bouwsteen noemen we de ‘bouwbaas’: zijn bouwsteen moet, als we verder gaan 
bouwen, altijd gehoord worden. Ook is hij ervoor verantwoordelijk dat niemand gaat versnellen of 
vertragen. Dat helpt bij het gelijk spelen van de hele groep en het bewaren van de dynamiek. 

Bij dit onderdeel van het bouwen zijn er drie tekens. 

• Het maken van een nieuwe bouwsteen  

• Het kopiëren van een bouwsteen  

• Het toevoegen van een nieuwe bouwsteen 
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Werkwijze 

De dirigent geeft één muzikant de opdracht een bouwsteen te bedenken en te spelen (teken 1) Hij geeft 

deze muzikant het teken van doorspelen als hij tevreden is met de bouwsteen 	 een 

tweede muzikant of sectie deze bouwsteen exact mee laten spelen (teken 2) of een tweede muzikant een 
nieuwe bouwsteen laten maken (teken 3). 

Hierna kan hij alle muzikanten verdelen over deze twee bouwstenen.  

Vervolgens kan hij een derde steen toevoegen en de muzikanten opnieuw verdelen over deze drie 

stenen. Dit is op allerlei manieren te variëren. 

 

3. Creëren 

Nadat er is gespeeld met de eerste tekens en het bouwen kunnen de muzikanteneen kleine 
(instant)compositie maken. Dit doet de dirigent bij de tutti–repetitie en presentatie. 

Hieronder geven we een paar voorbeelden van hoe zo’n (instant)compositie eruit kan zien, waarbij we 
uitgaan van een klein heterogeen ensemble met strijkers, blazers en slagwerk. 
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COMPOSITIE 1 

• De dirigent opent TUTTI met ÉÉN SLAG 

• De dirigent geeft TUTTI het teken voor LANGE NOOT, hij zet deze aan en uit�(ongeveer vier 

seconden) 

• De dirigent geeft TUTTI het teken voor ÉÉN SLAG 

• De dirigent geeft TUTTI het teken voor LANGE NOOT, hij zet deze aan en uit�(ongeveer vier 

seconden) 

• Hierna maakt de dirigent TUTTI een ritme met lange en korte noten.�Bijvoorbeeld:  

| q � q � | w  | q q q q | h  h | 

• De dirigent STOPT het ritme en geeft de lage strijkers het teken voor TREMOLO�(In dit stadium 

is het fijn om af te spreken op welke losse snaar dit gebeurt) 

• Hierna geeft hij de VIOLEN het teken voor TREMOLO (idem) 

• De dirigent speelt met de DYNAMIEK van de lange strijkersnoot, harder en zachter 

• Hij eindigt hard en dirigeert daarna KOPER en SLAGWERK, de STRIJKERS spelen door 

• De dirigent geeft het teken voor KORTE NOOT aan KOPER en SLAGWERK 

• De dirigent laat deze groepen een paar harde inslagen spelen op willekeurige plekken 

• Hierna maakt hij een KWARTENRITME ( q q q q q q q etc. ) met alleen het SLAGWERK, hij maakt 

hier een BOUWSTEEN van 

• De dirigent zet DE STRIJKERS uit 

• De dirigent laat HET KOPER met het slagwerk meespelen door het teken KOPIEER 
BOUWSTEEN 

• De dirigent laat DE STRIJKERS met de rest van het orkest meespelen door het teken KOPIEER 
BOUWSTEEN 

• De dirigent geeft TUTTI het teken voor een LANGE NOOT 

• De dirigent geeft aan dat deze noot ZACHTER moet worden 

• De dirigent zet TUTTI het KWARTENRITME weer in, maar dan zachtjes, hij laat deze nog even 
lopen en haalt dan één voor één alle muzikanten weg totdat hij eindigt bij één muzikant 
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COMPOSITIE 2 

• De dirigent opent TUTTI met ÉÉN SLAG, dit herhaalt hij een paar keer 

• De dirigent geeft ÉÉN SPELER (strijker) een teken voor een NIEUWE BOUWSTEEN 

• De dirigent geeft ALLE STRIJKERS het teken voor BOUWSTEEN KOPIEËREN, zij spelen nu 
mee met de eerste speler 

• De dirigent geeft HET SLAGWERK het teken voor ROFFELEN (zacht) 

• De dirigent geeft HET KOPER het teken voor een LANGE NOOT, hij laat ze hierdoor een paar 
akkoorden spelen van ongeveer vier tellen 

• De dirigent maakt met HET KOPER een TWEEDE BOUWSTEEN van korte en lange noten 

• De dirigent laat HET KOPER deze BOUWSTEEN HERHALEN 

• De dirigent geeft ÉÉN SLAGWERKER het teken voor TOEVOEGEN NIEUWE BOUWSTEEN 

• De dirigent geeft ALLE SLAGWERKERS het teken voor BOUWSTEEN KOPIEËREN, zij spelen 
nu ritmisch met de eerste slagwerker mee 

• [op dit moment speelt het hele orkest dus drie bouwstenen die bij elkaar passen. Alle opdrachten 
gaan namelijk door als de dirigent met een andere groep bezig is] 

• De dirigent geeft het TUTTI-gebaar en hierna het teken voor ÉÉN SLAG 

• De dirigent maakt met het HELE ORKEST een ritme met KORTE NOTEN 

• Bijvoorbeeld: | q � q � | q q q q | q � q � | q q q � | 
• Dit herhaald hij een paar keer 

• De dirigent TELT TOT 4 en ALLE GROEPEN gaan weer hun bouwsteen spelen�(dit van te voren 

even afspreken) 

• De dirigent geeft het TUTTI-gebaar en hierna het teken voor ÉÉN SLAG 
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Bijlage II: Informatiebladen voor leerlingen over 

instrumenten en bijbehorende partijen ‘The Two Note 

Club’ 
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Dwarsfluit 

 

 
 
De dwarsfluit is een houtblaasinstrument, maar is gemaakt van metaal. De voorloper van de dwarsfluit is 
de traverso, een houten instrument zonder kleppen. Het kleppensysteem is ontwikkeld door Theobald 
Böhm. Door deze uitvinding konden de gaten in de fluit groter gemaakt worden en dat bevordert de 
kwaliteit van de toon. 
De naam dwarsfluit verwijst naar de houding van het instrument tijdens het spelen, namelijk dwars voor 
je mond. Je maakt klank door over het mondstuk heen te blazen, net zoals je op een flesje blaast. Door 
de kleppen in te drukken kun je andere tonen creëren. 
 
 

Onderdelen (schrijf deze op de juiste plaats bij het plaatje) 
Het kopstuk met lipplaat   Hier blaas je overheen. 

Het middenstuk                     Hier zitten al je kleppen op om verschillende tonen te maken. 

    Het voetje                                Een klein onderdeel om nog lagere noten te kunnen spelen. 

 
Deze drie onderdelen zet je in elkaar en dan heb je een lange rechte buis die je dwars bespeelt. 
 
De dwarsfluit kun je in zowel klassieke als jazzmuziek horen. Ronald Snijders is een Nederlands-
Surinaamse dwarsfluitist. Hij speelt veel jazz, maar combineert hierin ook de Surinaamse kasekomuziek. 

  



37 
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The Two Note Club

Àouter HakhoffFlute
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Trompet 

 

 
 
 
De trompet is een blaasinstrument van koper. Vierduizend jaar geleden bestonden er al voorlopers van de 
trompet. Mensen kwamen erachter dat je op holle buizen geluid kon maken en hier maakten ze 
instrumenten van. Vanaf 1600 wordt de trompet populair. De baroktrompet is een veelgebruikt instrument 
in de muziek van Bach en Vivaldi. Deze trompet had nog geen ventielen, daardoor konden alleen de 
natuurtonen gespeeld worden. Pas in 1839 werd het ventiel uitgevonden en dat gebruiken wij nu nog steeds 
op de trompet. 
 

Onderdelen (schrijf deze op de juiste plaats bij het plaatje) 

Mondstuk:  Het gedeelte waar je doorheen blaast. 

Stembuis:   De eerste bocht in de trompet is de stembuis. Deze kun je verder naar buiten  trekken of 

weer terugduwen. Hiermee kun je de trompet stemmen. 

Waterklep: Op de stembuis zit een waterklep. Door de condensvorming in de trompet kunnen er 

druppels water ontstaan. Via deze waterklep kun je die verwijderen. 

Ventielen:  Met de ventielen kun je andere tonen maken. 

Trigger:        Trompetten kunnen maximaal twee triggers hebben. Op de trigger heb je een houder om 

je ringvinger of je duim in te houden. Hiermee kun je de trigger in- en uitschuiven om 
bepaalde tonen zuiverder te maken. 

Beker:         Hier komt het geluid uit. 

 
In de beker van de trompet kun je verschillende dempers zetten om een andere klank te geven aan de 
trompet. Met deze dempers creëer je een andere sound. Miles Davis stond bijvoorbeeld bekend om zijn spel 
met de ‘harmon mute’. Tegenwoordig gebruikt Eric Vloeimans net als Miles Davis ook technische effecten 
om de sound te verrijken. Luister eens naar zijn album Gatecrashin. 
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The Two Note Club
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Trombone 

 

 
 
De trombone is net als de trompet een koperblaasinstrument. Door je lippen tegen het mondstuk te zetten en 
ze te laten trillen kun je geluid maken op de trombone. Door je lipspanning kun je hogere en lagere tonen 
maken zonder de schuif te gebruiken. Deze tonen noemen we ook wel natuurtonen. Met de schuif kun je 
alle andere tonen voortbrengen. 
 
De trombone wordt vaak onterecht schuiftrompet genoemd. Een schuiftrompet is een trompet met een 
schuif. Dat lijkt wel hetzelfde, maar de trombone is twee keer zo lang en wordt gebruikt als basinstrument. 
 

Onderdelen (schrijf deze op de juiste plaats bij het plaatje) 

Mondstuk: Het gedeelte waar je doorheen blaast 

Stembuis:   Aan de achterkant van de trombone heb je een bocht. Deze bocht kun je meer in- en  

uitschuiven. Hiermee kun je de trombone stemmen. 

Schuif:         Deze kun je uitschuiven en daarmee je toon lager maken. 

Schuifslot:  Hiermee zet je de schuif op slot, waardoor deze er niet uit valt. 

Waterklep: Aan het einde van de schuif zit een waterklep. Door de condensvorming in de trombone 

kunnen er druppels water ontstaan. Via deze waterklep kun je deze verwijderen. 

Balancer:  Dit is het klein gewichtje tussen de buizen. Als je de schuif helemaal uitschuift, kan het 

gewicht van de trombone te ver naar voren zitten. De balancer houdt de trombone beter 
in balans.  

 
Luister eens naar Hungarian Schnapsodie van Mnozil Brass op YouTube. Hierin hoor je een trombonesolo 
van Zoltan Kiss. In deze solo laat hij op een humoristische manier zowel het mooie lage geluid als ook de 
extreem hoge klanken van de trombone horen. 
  



41 
 

  

? 44 œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó w œ Œ Ó !

? œ Œ Ó
A œ Œ Œ œ œ Œ Ó œ Œ Œ œ

?14 œ Œ Ó œ Œ Ó w œ Œ ˙

? œ œ œ œB œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?22 œ œ œ œ œ œ œ œ w œ Œ œ Œ

?26 œ Œ œ Œ w œ Œ Ó

The Two Note Club
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Slagwerk of percussie 

 
Bij slagwerk maken we onderscheid tussen melodisch en niet-melodisch slagwerk. Een voorbeeld van 
melodisch slagwerk is een marimba. Een voorbeeld voor niet-melodisch slagwerk is een triangel. Slagwerk 
bespeel je door, zoals de naam al zegt, erop te slaan. 
 

Onderdelen 
Slagwerk bestaat uit veel verschillende instrumenten: 

Marimba:        Dit lijkt erg op een xylofoon, alleen veel groter. Je bespeelt de marimba met twee of 

vier mallets, stokken met een zachte kop.  

Buisklokken:   Dit zijn lange, rechte metalen buizen die zijn gestemd. Je bespeelt deze met een 

hamer. 

Pauken:           Dit zijn gestemde grote trommen. Meestal zit je achter vier verschillende pauken. Je 

kunt de pauken bespelen met een voetpedaal.  

Bekkens:          Dit zijn twee ronde metalen schijven die je tegen elkaar slaat. 

Beatring:         Dit is een plastic ring met allemaal kleine schellen eraan.  

Triangel:          Dit is een staaf metaal in de vorm van een driehoek waar je met een klein staafje 

metaal op slaat.  

Tam-Tam:       Dit is een gong die je met je handen bespeelt. 

En verder:               een fluitje, maracas (sambaballen), kleine trom, grote trom, bongo’s, koebel, 
klokkenspel, castagnetten en nog meer. 

 
Je kunt ook slaggeluiden maken met je lichaam. Door in je handen te klappen, te knippen met je vingers of 
op de grond te stampen. We noemen dit ook wel bodypercussie. Eigenlijk kun je overal ritmes mee maken. 
Bekijk eens filmpjes van Stomp.  Zij gebruiken basketballen, bezems en afval om ritmes mee te maken. 
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Viool 

 
De viool is een snaarinstrument met vier snaren. Hij is het kleinste lid van de 
vioolfamilie en kan daardoor ook de hoogste tonen voortbrengen.  Je maakt geluid 
door met je rechterhand een strijkstok over de snaren van de viool te strijken. Met 
je linkerhand kun je de hoogte bepalen: door de snaren op de toets te drukken kun 
je andere tonen creëren. 
 
De eerste violen, zoals wij ze nu kennen, zijn gemaakt rond 1550. Andrea Amati 
uit Cremona, een plaatsje in het noorden van Italië, zette als een van de eersten een 
vierde snaar op de viool en gaf de viool, de altviool en de cello een standaardmaat. 
Deze maten gebruiken wij nu nog steeds. Misschien wel de bekendste vioolbouwer 

is Antonio Stradivari (of Antonius Stradivarius). De bekende Stradivarius-violen brengen op veilingen 
miljoenen op. De hoogste prijs tot nu toe betaald voor een Stradivarius is elf miljoen euro. 
 

Onderdelen (schrijf deze op de juiste plaats bij het plaatje) 

Het staartstuk:      Dit zit aan de onderkant van de viool. Hier komen ook de snaren doorheen.  

De fijnstemmers: Deze zitten op het staartstuk en kunnen de snaren preciezer stemmen dan de 

stemsleutels. 

De snaren:             Deze beginnen bij het staartstuk en zitten vast in de kop van de viool. 

De kam:                  Hier komen de snaren overheen. De kam brengt de trilling van de snaren naar de 

klankkast. 

De klankkast:        Dit onderdeel moet de klank van de snaren zo goed mogelijk versterken.  

De stapel:              Dit is een rond balkje in de viool, tussen het voorblad en achterblad. De stapel 

brengt de trilling van voorblad naar het achterblad. 

De toets:                 Hier druk je de snaren van de viool tegenaan om verschillende tonen te maken.  

De stemsleutels:  Met deze grote knoppen op de kop kun je de viool stemmen. Met de fijnstemmers 

is het makkelijker om de viool precies te stemmen, maar met deze stemsleutels 
kan het ook.  

 
De viool wordt vooral gebruikt in de klassieke muziek. Sinds de komst van nieuwe instrumenten in de jazz, 
zoals de drums en de saxofoon, kon de viool daar qua volume niet meer tegenop. Toen het mogelijk werd 
om de viool te versterken werd dit ook gedaan. Tegenwoordig heb je zelfs volledig elektrische violen. Jean-
Luc Ponty voerde dit nog verder door en ging ook gebruik maken van gitaareffecten.  
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Cello 

 
 De cello is een groot snaarinstrument met vier snaren. Je maakt 

geluid door met je rechterhand een strijkstok over de snaren van de 
cello te strijken. Met je linkerhand kun je de hoogte van de tonen 
bepalen. Door de snaren op de toets te drukken kun je hogere tonen 
creëren. De cello is te groot om deze net als de viool onder je kin te 
plaatsen. Daarom staat hij op zijn staartpen op de grond tussen je 
benen. 
 
De cello is het grootste instrument in de vioolfamilie. De contrabas is 
wel groter dan de cello, maar komt uit een andere familie. Als je goed 
kijkt, zie je ook dat de vorm van een contrabas anders is, terwijl de 
cello en de viool wel dezelfde vorm hebben.  

 

Onderdelen (schrijf deze op de juiste plaats bij het plaatje) 
Staartpen:                Hier staat de cello op. 

Het staartstuk:         Dit zit aan de onderkant van de cello. Hier komen ook de snaren doorheen.  

De fijnstemmers:     Deze zitten op het staartstuk en kunnen de snaren preciezer stemmen dan de  

stemsleutels. 
De snaren:                Deze beginnen bij het staartstuk en zitten vast in de kop van de cello. 

De kam:                     Hier komen de snaren overheen. De kam brengt de trilling van de snaren naar de 

klankkast. 
De klankkast:           Dit onderdeel moet de klank van de snaren zo goed mogelijk versterken.  

De stapel:                 Dit is een rond balkje in de cello, tussen het voorblad en achterblad. De stapel 

brengt de trilling van voorblad naar het achterblad. 
De toets:                    Hier druk je de snaren van de cello tegenaan om andere tonen te maken.  

De stemsleutels:      Met deze grote knoppen op de kop kun je de cello stemmen. Met de 

fijnstemmers is het makkelijker om de cello precies te stemmen, maar met deze 
stemsleutels kan het ook.  

 
De cello wordt net als de viool vooral gebruikt in klassieke muziek, maar zeker ook in de jazz. De bekende 
band Apocalyptica bestaat uit drie cellisten en een drummer. Met het versterken van de cello’s en het 
gebruik van effecten maken zij metal. 
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Contrabas 

 
 De contrabas is een snaarinstrument met vier snaren. Veel 

mensen denken dat hij bij de vioolfamilie hoort, maar dat is niet 
zo. Als je goed kijkt naar de vorm, zie je ook dat hij net anders 
is. De twee gebruikelijke technieken om de contrabas te 
bespelen zijn door, net als bij de viool en cello, een strijkstok te 
gebruiken of door met je vingers de snaren te ‘plukken’. Vooral!
musici!in!de!jazz,!country!en!rockabilly!stijl!gebruiken!de!

pluktechniek.!!

!

De!contrabas!werd!voor!het!eerst!gebruikt!aan!het!eind!van!

de!zestiende!eeuw!in!Italië!en!Duitsland.!Hoewel!het!wat!

gedempte!geluid!van!de!contrabas!minder!geschikt!is!voor!

solowerken!heeft!hij!wel!een!belangrijke!plaats!in!ensembles,!

orkesten!en!bands.!De!contrabas!wordt!vooral!gebruikt!om!

de!laagste!tonen!te!spelen!en!daarmee!de!andere!muzikanten!

goed!te!ondersteunen.!

 

Onderdelen (schrijf deze op de juiste plaats bij het plaatje) 

Staartpen:             Hier staat de contrabas op. 

Het staartstuk:      Dit zit aan de onderkant van de contrabas. Hier komen ook de snaren doorheen.  

De snaren:            Deze beginnen bij het staartstuk en zitten vast in de kop van de contrabas. 

De kam:                 Hier komen de snaren overheen. De kam brengt de trilling van de snaren naar de 

klankkast. 
De klankkast:        Dit onderdeel moet de klank van de snaren zo goed mogelijk versterken.  

De stapel:               Dit ronde balkje zit in de contrabas, tussen het voorblad en achterblad. De stapel 

brengt de trilling van het voorblad naar het achterblad. 
De toets:                 Hier druk je de snaren van de contrabas tegen aanom verschillende tonen te 

maken.  
De stemsleutels:  Met deze grote knoppen op de kop van de contrabas kun je de snaren van de 

contrabas stemmen. 
!

De!contrabas!is!een!instrument!dat!in!veel!stijlen!te!gebruiken!is.!In!de!jazz!speelt!een!bassist!

doorgaans!een!‘Walking!Bass’:!hij!‘loopt’!in!een!constante!beweging!van!het!ene!akkoord!naar!het!

andere!akkoord.!Luister!eens!naar!het!nummer!‘Easy!Walker’!van!Christian!McBride.!De!eerste!

vijfenveertig!seconden!is!er!een!ritmisch!spel,!daarna!hoor!je!de!bas!in!een!constante!beweging!

‘lopen’.!!
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Bijlage III: Docentenpartijen en partituur ‘The Two 

Note Club’ 

 

 


