THEMA: AANSLUITING VAN OPLEIDING OP PRAKTIJK

MUZIKALE
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inspiratie

WAT INSPIREERDE
JOU TIJDENS DE
OPLEIDING DOCENT
MUZIEK?
De Opleiding Docent
Muziek staat erom
bekend een zeer diverse
en intensieve studie te
zijn. Je wordt niet alleen
opgeleid tot een goede
muziekdocent, maar
ook als muzikant, coach
en dirigent moet je in
de praktijk je mannetje
(vrouwtje) kunnen staan.
Kunstzone vroeg vijf
alumni wat hen inspireerde
tijdens hun opleiding aan
het conservatorium.
REDACTIE EN SAMENSTELLING:
LISA VAN BENNEKOM //
HBO

1 Arjaan Verheule (links) treedt op met zĳn
band.
2 Lisa van Bennekom (links) op stage in
Suriname.
Foto: Martine Thuis
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Naam: Arjaan Verheule
Opleiding: Docent Muziek, Codarts
Rotterdam
Huidige werkzaamheden: docent muziek
op Dalton Voorburg, muzikant bij The Raspers
‘Rotterdam, de Pieter de Hooghweg,
het conservatorium... Op de open dag
was ik al verkocht. Uit elke hoek kwam
muziek: klassieke zangeressen tegenover
rockgitaristen, iemand op een trekzak op de
gang, drie flamencogitaristen op de gang.
Ik was eenendertig, had jaren met mijn
band overal in Nederland gespeeld, ruim
honderdtwintig optredens per jaar en het
werd tijd om een volgende stap te maken in
mijn leven. Dit ging ik tenslotte niet mijn hele
leven volhouden. Er zat magie in dat gebouw.
Heerlijk was het om naar binnen te lopen, en
al dat veel jongere talent om me heen te zien
en te horen. Maar als verstokte rock-saxofonist
vond ik het ook een onbegrijpelijke wereld.
Klassieke muziek stond ver van mij af. En al
dat overdreven gedoe met septime-akkoorden.
Ik overdrijf een beetje, maar toen ik bij Leo
Aussems voor het eerst in het koor meezong,
meerstemmig, dolby surround middenin
tussen alle muziek, ervoer ik in wat voor
nieuwe wereld ik was gekomen. Anders
muziek maken en ervaren dan ik gewend was.
Alle stemmen om je heen, ik middenin de
muziek. Nu probeer ik kinderen kennis te laten
maken met de magie van muziek, meedoen,
en overal om je heen muziek als je in een
bandje speelt. En dat moment als je de partijen
als een puzzeltje in elkaar hebt geschoven en
ze voelen dat zelf ook… Dat moment…’
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Naam: Lisa van Bennekom
Opleiding: Docent Muziek, Conservatorium
van Amsterdam (2001-2005)
Huidige werkzaamheden: freelance
adviseur muziekonderwijs bij MOCCA,
journalist en fotograaf
‘Toen ik het vliegtuig uitstapte, kletste de
tropische hitte als een warme natte deken in
mijn gezicht. Het avontuur was begonnen:
op stage in Suriname! Drie maanden lang
woonde ik samen met twee studiegenootjes
in Paramaribo. In een on-Surinaams
tempo denderden we van de ene muzikale
activiteit naar de andere. We maakten
een meespeel muziektheatervoorstelling
voor basischoolleerlingen, dirigeerden
het Nationaal Jeugdkoor, traden zingend
op als de Dutch Diva’s en kregen Kawina
percussie-les.
Vrij van roosters, docenten en tentamens
kon ik even proeven van het leven na de
studietijd. Op de grond van ons appartement
in de Mozartstraat schreven we de scènes
en liedjes van onze muziekvoorstelling.
We maakten ons eigen decor, zochten
muzikanten om mee samen te spelen en
introduceerden onszelf bij basisscholen.
Het leerde me dat je veel, zo niet alles, kunt
bereiken met de juiste dosis enthousiasme,
openheid en creativiteit. Naar de vrijheid en
zelfstandigheid die ik in 2005 in Suriname
ervoer, heb ik bij terugkomst in Nederland
lang moeten zoeken. Totdat ik 2011 mijn
eigen bedrijfje Bureau81 oprichtte. Toen was
het er weer: het gevoel van avontuur!’

KUNSTZONE.NL
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Naam: Roosje Blenckers
Opleiding: Schoolmuziek/
Orthopedagogische Muziekbeoefening,
Conservatorium Maastricht (2000-2004)
Huidige werkzaamheden: Hoofd
Educatie op Aslan Muziekcentrum
Amsterdam, muziekdocent.
‘Je kon een speld horen vallen in onze
drukke klas met twintig studenten
tijdens de les muziekgeschiedenis.
De docent Charles Hendrikx kwam
binnen en zijn verschijning zei ons dat
we ons moesten gedragen. Hij straalde
een serene rust uit die wij overnamen.
Hij was altijd in strak in het pak. Hij
viste zijn bijbehorende zakdoek uit
zijn borstzak, draaide zich om en hij
snoot ritmisch zijn neus. Niet alleen
waren zijn lessen inhoudelijk strak
en duidelijk, hij bezat een natuurlijke
autoriteit, wat mij als beginnende
docent enorm inspireerde. Hoe deed
hij dat? Zo lief was hij niet. Hij was
streng, gaf vaak een onvoldoende.
Hij gaf zelden een compliment en
vroeg nooit eens hoe het voor mij als
zeventienjarige was om in een vreemde
stad te studeren en te wonen! Waarom
wilde ik dan toch dat hij mij aardig
vond? Ik had een enorm natuurlijk,
diep respect voor hem, en mijn medestudenten ook.
Nu ik zelf veel voor de klas sta, denk ik
nog vaak aan hem als persoon, maar
ook aan de goede inhoud van zijn
lessen. De vraag die ik mijzelf dan ook
vaak stel in moeilijke situaties: Hoe
zou Hendrikx dit gedaan hebben? En
vervolgens handel ik in zijn geest.
Ik besef heel goed dat ik dat voorbeeld
ook kan zijn voor mijn eigen leerlingen.
Dat geeft mij enorme inspiratie een
goede muziekdocent en een goed mens
te zijn.’

JULI 2014
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Naam: Wessel van der Wal
Opleiding: Docent Muziek,
Conservatorium van Amsterdam
(1999-2004)
Huidige werkzaamheden: docent
muziek, docent musical, koordirigent,
vocal coach
‘Ik werd binnengelaten door een grote
vrouw van Curaçaose komaf. Een
vrouw waar ik direct van hield en
tegelijk ook een beetje bang voor was.
In de kleuterklas van deze dame, want
dat was ze, zou ik dus mijn stage gaan
lopen. Ik zou deze eerste keer nog geen
les geven, alleen kijken. De kleuters
waren aan het kleuren. Een van hen
had de opdracht niet helemaal goed
begrepen en moest daar een beetje van
huilen. ‘Huilen helpt niet’ zei de juf.
Vriendelijk, maar duidelijk. De kleuter
stopte gelijk met huilen en ik knoopte
het vast in mijn oren. In de weken die
volgden heb ik vele kanten ervaren
van het muziekles geven aan kleuters.
Soms waren de lessen goed, soms
minder. Soms waren de kinderen niet te
houden, bijvoorbeeld toen we een slak
nadeden en de kinderen in een spiraal
om mij heen kwamen staan. Soms
waren de kinderen angstwekkend
stil. Bijvoorbeeld toen ik ze vroeg het
geluid van een hongerige vogel na te
doen… Eén ding was altijd hetzelfde:
de kleuters waren volledig aanwezig en
reageerden verpletterend eerlijk op mijn
lesinhoud. De juf hoefde mij nooit uit
te leggen wat er goed en minder goed
was gegaan. Dat hadden de kleuters al
gedaan.
Ik heb zo genoten van de tijd met
deze kinderen! Ik kan nu, vijftien jaar
later en nog altijd zeer actief in het
muziekonderwijs, gerust zeggen dat
deze stage het moment is geweest
waarop ik voor dit vak gevallen ben.’
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Naam: Janneke Hoogeveen
Opleiding: Docent Muziek, Prins
Claus Conservatorium in Groningen
(2004-2008)
Huidige werkzaamheden: freelance
muziekvakdocent, adviseur, trainer,
ondernemer
‘Vijf dagen geen lessen of stage en in
plaats daarvan één opdracht: maak
met een groep van zo’n tien tot vijftien
studenten een compositie voor de
bewoners van een verpleeghuis. Onder
leiding van de eerste lichting studenten
van de Master of Leadership van de
Guildhall school of Music & Drama
gingen we aan de slag. Na twaalf jaar
reguliere, klassieke dwarsfluitlessen
ging er een wereld voor mij open. Ik
zag het effect van een andere instelling.
Niet ‘ik kom jou muziek brengen zoals
ik denk dat het hoort’, maar ‘ik zet de
mens waar ik muziek voor ga maken
centraal en kijk van daaruit hoe ik mijn
talent (muzikaliteit) kan inzetten, zodat
het voor beide partijen een waardevolle,
betekenisvolle ervaring wordt’. En
dat op een plek waar muziek niet
vanzelfsprekend is. Na die week heb ik
verschillende vervolgprojecten gedaan.
Het heeft er zelfs voor gezorgd dat ik
een jaar lang elke maand een weekend
op en neer naar Londen ging om meer
te weten te komen over deze manier
van werken. Naast dat ik veel nieuwe
werkvormen heb leren kennen, is deze
ervaring erg belangrijk geweest voor de
ontwikkeling van een visie op het werk
als muziekvakdocent. Ik probeer steeds
te zien waarom muziek in een bepaalde
gemeenschap of groep op een bepaalde
manier wordt vormgegeven. En of ik,
vanuit de kennis en vaardigheden die
ik heb, daaraan iets kan toevoegen,
zodat muziek in het leven van mensen
een nog betekenisvollere plek krijgt.’
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