IMPROVISEREN IN DE LES

IMPROVISEREN IN DE LES

Improvisatie met jonge kinderen aan het KonCon
Imme Tonkes vertelt in iedere Arco over haar
ervaringen met improviseren als werkvorm
in de (viool)les. Dit keer is ze op onderzoek
gegaan naar improvisatie als onderdeel van
het onderwijsprogramma PI en Basis op het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Imme Tonkes
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Op zoek naar voorbeelden in muzieklessen
waar improvisatie in de les wordt geïntegreerd, kwam ik terecht op het Koninklijk Conservatorium. Hier bestaat sinds vijftien jaar
een onderwijsprogramma ‘PI voor kleuters’. De
bedoeling ervan is het aanvangsonderwijs op
een vernieuwende manier vorm te geven en te
ontwikkelen. Voor kinderen van 5 en 6 jaar zijn
er op zaterdag lessen in blokfluit, viool, cello,
contrabas, slagwerk, accordeon, harp en piano.
Na twee jaar is een vervolgtraject mogelijk
voor een groep gretige, muzikale kinderen die
niet van hun instrument zijn weg te slaan:
Jong KC Junior.
Sinds enige tijd is daar de vierjarige ‘Basis’
opleiding voor blazers bijgekomen. Met de
blaasinstrumenten starten de leerlingen rond
hun 7e jaar. De lessen vinden op dinsdag of
donderdag na schooltijd plaats.
Na deze periode (twee jaar PI of vier jaar Basis)

is het instrumentaal onderwijs in principe
afgesloten en stromen leerlingen door naar
privédocenten en jeugdorkesten. Wel kunnen
ex-leerlingen nog wekelijks komen zingen in
het koor. Nevendoel van het onderwijsprogramma is dat het conservatorium de mogelijkheid heeft in een vroeg stadium talent
te ontdekken en verder te begeleiden. Dit is
echter niet iets om mee te adverteren, aangezien het bij ouders en kinderen onrealistische
verwachtingen kan wekken.
Toen ik aangaf meer te willen weten over
deze lessen, werd ik gastvrij en openhartig
ontvangen door afdelingshoofd Anthony Zielhorst en zijn docenten. Ik mocht enkele lessen
meelopen bij viooldocent Elise ten Westenend,
een groepsles volgen van (wijlen) Koosje van
Haeringen en een samenspelles van Anna
Daalmeijer. Vlak voor de zomervakantie had ik
een gesprek met fluitdocent Karin de Jong, klarinetdocent Martine Belderok en fagotdocent
Mieke van Dael. Onlangs heb ik een lesdag van
de blazers bijgewoond.
Opzet van de opleiding
De cursussen verschillen enigszins vanwege
de startleeftijd, maar hebben een vergelijkbare
filosofie. De doelstelling is een brede muzikale
ontwikkeling, afgekort met BMO. Het leren
bespelen van een instrument, samenspelen
en zingen, bewegen op muziek, improviseren,
componeren: het komt allemaal aan bod. De
leerlingen volgen daarom meerdere lessen op
één dag: een algemene muziekles, een instrumentale (groeps)les en een samenspelles.
De docenten werken intensief samen om een

samenhangend aanbod tussen de lessen te
ontwikkelen. Om dit te realiseren is er regelmatig overleg. Bovendien zijn de instrumentale docenten aanwezig bij de algemene muziekles, zijn er voor de docenten studiedagen
en is er een dropbox van gemeenschappelijk
materiaal.
Het musiceren vanuit klankvoorstelling en innerlijk horen is reden om de eerste jaren voornamelijk auditief te werken en liedjes op gehoor uit te laten zoeken, deze samen te spelen
en te leren transponeren. De gezongen liedjes
uit de algemene muziekles worden dan ook gebruikt in de instrumentale les. Deze auditieve
aanpak is natuurlijk ook voor het improviseren
een goede basis.
De Kodály-methode en filosofie, waar verschillende docenten een master in hebben gedaan,
is een bron voor de brede muzikale ontwikkeling. Het zingen, bewegen en spelen van ritmes geeft de kinderen een muzikale basis. Dit
is nodig, omdat zij dit niet meer vanzelfsprekend meekrijgen vanuit opvoeding en school.
“Muziek is een levende taal als je gebruik maakt van creatieve uitdrukkings
mogelijkheden van muzikale middelen”, zegt
Mieke van Dael. Daarom is niet alleen reproduceren een onderwijsdoel, maar ook ‘het leren
spreken van de taal’ door middel van improviseren en componeren.
De spelen van Creative Music Making (ontwikkeld op de Guildhall School of Music) worden
onder meer door Martine Belderok gebruikt.
Door het ervaren van puls leert de groep ‘synchroniseren’ en kan op basis daarvan improviseren met beweging, stem en ritme. Zij vindt

het belangrijk dat kinderen van binnenuit
muziek maken en hun persoonlijke expressie
in klank ontdekken.
Bij de blazers is er tweemaal per jaar een project rondom een krachtige compositie. Van deze
compositie worden elementen in de lessen
gebruikt. Bijvoorbeeld de Vuurvogel wordt als
uitgangspunt gebruikt voor associatief improviseren als vogels. Of muzikale elementen als
een terugkerend ritme, een melodie of een harmonie vormen het vertrekpunt. Bij het vorige
project werd de harmonische cadens uit een
Rondeau van Purcell gebruikt om op te improviseren. Na zo’n project laten de kinderen zich
horen in een concert.
‘Eigenaarschap’ is ook zo’n mooie onderwijsterm die ik hoorde in de gesprekken. Door
leerlingen meer te betrekken bij wat ze doen
en leren heb je meer kans dat het geleerde beklijft. In het muziekonderwijs is de traditionele
meester-gezel didactiek nog vaak gemeengoed. Bij improviseren en componeren kan je
deze verhouding doorbreken: de gezel mag het
helemaal zelf verzinnen.
Voorbeelden van improvisatie
In de BMO-les wordt gezongen, in cadans
gelopen of geklapt. De docent geeft luisteropdrachten en maakt een begin met meerstemmigheid. De liedjes zijn kort en daardoor
eenvoudig op gehoor te onthouden. De les kent
een hoog tempo. De voorbereiding is strak
georganiseerd! Een pianiste begeleidt bij de
Basis-les. Zo ontstaat er een muzikale stroom,
waarin de kinderen enthousiast meegaan.
Natuurlijk is het niveau van het repertoire in
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de kleuterlessen eenvoudiger dan bij de oudere
Basis-leerlingen.
Creativiteit is vooral dingen combineren: een
ritmische begeleiding van het ene lied past
ook bij het andere lied, ontdekt een leerling. Of
de juf zingt ‘hallo Jasmine’ en de leerling antwoordt solo zingend terug naar de grondtoon.
In sommige liedjes kan met tekstvariatie of
ritme worden geïmproviseerd. Begrippen als:
maat, toonsoort, ritmische motieven, melodische motieven en relatieve en absolute toonhoogte worden getraind in een afwisselende
muzikale setting. Leerlingen beleven muziek
en verkrijgen gereedschap door het benoemen
van begrippen. Speels musiceren is het uitgangspunt. Maar ook het leren begrijpen wat
je doet geeft houvast om te kunnen variëren
en improviseren. Er worden regelmatig vragen
gesteld, waarin de leerlingen leren reflecteren
op wat er klinkt.
In de instrumentale lessen komen de liedjes
terug die in de BMO-les gezongen zijn. Het
auditief werken vraagt van de docent veel
geduld. Het is niet de bedoeling even snel de
grepen voor te doen, maar de leerling krijgt de
tijd via het luisteren naar de passende toon te
zoeken. In het begin zijn dat liedjes met twee
of drie tonen. Een spel in de hoornles was ‘kat
en muis’. De ene speler speelt een toon en de
andere mag alleen de andere toon (de volgende
boventoon) als antwoord spelen. Luisteren
en improviseren… Een vergelijkbaar element
‘pingpong’ komt voor in een liedje met drie tonen. Om beurten spelen de kinderen een toon
van het liedje.
In een vioolles van Elise ten Westenend komt
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het verschil tussen de hoge en lage tweede
vinger aan de orde. Eerst leert de leerling op
gehoor de tonen naspelen. Daarna mag de
leerling zelf een tekstje verzinnen en op dit
tekstritme een melodietje maken. Eerst met
lage tweede vinger en daarna met hoge.
Als er nieuwe tonen op het instrument geleerd
zijn, worden deze eigen gemaakt met eenvoudige vraag-antwoord improvisaties. Ook het
transponeren is een veelgebruikte opdracht
om ‘nieuwe noten’ in een bekende muzikale
context te trainen.
In de samenspellessen wordt zowel zónder
als mét instrument samen gewerkt. Enkele
voorbeelden: de beginnende blazers trainen
de ademtechniek middels het verhaal van de
slang. Als in een kringgesprek ‘vertelt’ het
kind, in de rol van sissende slang, wat het de
afgelopen week heeft meegemaakt. Het zat
bijvoorbeeld in de draaimolen. De handen
maken een ronddraaiende beweging, terwijl
de ‘sis’ van de slang klinkt. De sissende klank
wordt doorgeven aan het buurkind in de kring.
Hoe lang duurt de pauze tussen de sis van de
ene en de andere leerling? Kun je die pauze
overal even lang laten duren? Of spreken we
af dat er juist geen pauze tussen de sissen te
horen is? Of maken we hem zo nu en dan spannend lang? Dit is improviseren met beweging,
klank en timing.
Waren de kinderen in de andere lessen actief
volgend, in deze les kwam een andere energie
vrij. Tijdens het dirigeerspel was de betrokkenheid van de leerlingen onderling groot.
Met nog maar weinig instrumentale mogelijkheden wist Martine Belderok de kinderen

te motiveren tot samenspel en interactie. De
twee handgebaren klein en groot werden
automatisch begrepen als forte en piano. De
klankclusters waren niet afgesproken, de
notenkeuze was vrij. Als beginnende blazers
waren ze blijkbaar al gewend een inademing
te suggereren bij wijze van inzet. Een fysieke
ervaring, die we als strijkers ook goed voor een
inzet kunnen gebruiken.
De pingpong-aanpak uit de instrumentale les
werd in de samenspelles gebruikt om de tonen
van een lied te verdelen tussen de instrumentgroepen. Van een drietoonsliedje speelde de
fluit de terts, de fagot en hoorn de grondtoon
en de klarinet en hobo samen de secunde. Dit
vraagt innerlijk horen (terwijl jezelf niet meespeelt) en is een goede training in samenspel,
waarbij iedere partij even belangrijk is.
Een componerende variant is ‘estafette’, met
het doorgeven van melodiefrasen. Het spel ‘Ik
ga op reis en neem mee’ zag ik in een groep
met wat oudere kinderen. Om beurten bedachten de leerlingen een stukje melodie als
vervolg op de vorige speler. De groep herhaalde
dan het geheel. Lastig om te onthouden en het
vervolg eenvoudig te houden!
Het werken vanuit ritme geeft een stevige
structuur voor samenspel, zoals in het spel
met twee kringen. De buitenste kring maakt
een basisritme met beweging en ‘klank’. Die
‘klank’ kan bijvoorbeeld handen klappen,
stampen of een woord zijn. De kinderen in de
binnenkring improviseren op deze basis een
andere klank. Ieder voegt zijn eigen geluid
toe, tot het een complexe ritmecompositie is
geworden. Variant: de kinderen maken een
basisritme en de docenten improviseren met
hun instrumenten, als klankvoorbeeld en
inspiratie.
In de lessen van het tweede jaar wordt ritmenotatie aangeleerd met ritmekaarten. Met
deze ritmekaarten kan er met enkele tonen
melodisch worden geïmproviseerd. In een samenspelles met beginnertjes was de opdracht
een bourdonbasje te bedenken bij een eerder
ingestudeerd liedje. Welke twee tonen passen
bij het lied? Welke volgorde zullen we gebruiken? De kindjes deden dapper mee, maar ik
kreeg niet de indruk dat de zij de noodzaak van
een begeleiding inzagen. Vooral juf was creatief. Ik herken het goede plan, dat soms voor de
leerling gewoon nog te lastig blijkt te zijn.
Thuis oefenen
Wat wordt van de leerlingen verwacht thuis
te doen? Zij krijgen een lesbrief gemaild met
huiswerk en gezongen of gespeelde opnames
van het lesmateriaal. Bijvoorbeeld liedjes uitzoeken of transponeren en techniekoefeningen verpakt als verhaaltje. Het auditief ont-

houden vraagt ook hulp van ouders (melodie
zingen). Op creatief gebied zijn er opdrachten
als:
• Een herfsttekening maken en deze op de
viool uitvoeren.
• In een bepaalde toonreeks/ladder vraagantwoord melodietjes verzinnen.
• Toverspreuken bedenken en spelen (ritmisch) en geluiden voor de heksendans
componeren, zoals: glissandi, flageolet of
linkerhand pizzicato.
• Smileys vertolken in vrije toonkeuze
• Karaktergesprekjes bedenken binnen een
toonsoort.
• Spiegelen van jezelf en van melodietjes.
• Notatie bedenken van geleerde liedjes.
Tot slot
Het gaat buiten de opzet van dit artikel een
zo breed opgezet programma goed in beeld
te brengen. Het aspect improvisatie hoop ik
zichtbaar te hebben gemaakt met de voorbeelden die ik tegenkwam. In een tijd dat muziekscholen worden opgeheven en de energie van
zzp-docenten gericht is op overleven, is het een
verademing in een omgeving te komen waarin onderwijs optimaal ondersteund wordt
en waar docenten intensief samenwerken op
inhoudelijk vlak. Waar ruimte is om creativiteit te verbinden aan al die andere aspecten
van musiceren. Waar het woord ‘holistisch’
onderwijs valt.
De ontwikkeling van ons vak gaat door, er is
niet alleen maar afbraak en dat is verheugend.
Ik herken aspecten van diverse methodes en
onderwijsvisies, die met elkaar verbonden
worden en in samenwerking met elkaar tot
een geheel gesmeed. Dit onderwijsprogramma
is als een ‘modelboerderij’ binnen het hbo,
met een bijzonder select gezelschap leerlingen
en docenten die betaald worden om samen
te werken en materiaal te ontwikkelen. Niet
vergelijkbaar met een doorsnee muziekschool
of privéles-situatie. Ik ben benieuwd hoe het
deze leerlingen zal gaan in hun verdere ontwikkeling en hoe deze methodiek uitgewerkt
kan worden naar gevorderd niveau.
Bedankt docenten, dat jullie je lessen openstelden voor bezoek! Naar aanleiding van mijn
ervaringen kan ik iedereen aanbevelen eens
‘over de schutting’ te kijken bij de buren. Ook
als het ‘niet ons soort mensen’ is…… bijvoorbeeld blazers of zangers! We kunnen elkaar
inspireren. Ik merk het direct als ik lesgeef; er
zijn weer frisse ideeën ontstaan.
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