Noten Kraker
Een serie van vijf trainingen om beter muziek van blad te leren lezen
Gegeven door docente: Sandra Zovko

Noten kunnen lezen is een must om (klassieke) muziek te kunnen bespelen zoals de
componist het bedoeld heeft. Lees je de noten nog niet of erg traag dan ga je merken dat
muziek maken op je instrument erg lastig verloopt en tot frustraties leidt.
Met deze cursus gaan je noten- en ritme-leesvaardigheden verbeteren zodat van muziek
blad spelen en zingen stukken makkelijker (en aangenamer!) wordt.
We gaan actief aan de slag met muziek van blad lezen. Noten identificatie, noten lengte,
ritme en tellen (ritme-taal) komen allemaal aan bod. Alles wat we leren, passen we meteen
toe in opdrachten. Ook je eigen bladmuziek zal meegenomen worden in de les.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Absolute beginners in muziek van blad lezen (alle instrumenten of zang) en degenen die
merken dat ze hun leesvaardigheden (zowel de noten identifatie als rimte en tellen) kunnen
verbeteren.

Locatie: Draadbaan 29, Leiderdorp
Data/tijd: Informeer bij de docent
Lesdagen: zaterdagen of zondagen (in overleg met de deelnemers)
Cursusduur: 5 lessen van 60 minuten
Lesgeld: 60,Groepesles met maximaal 6 studenten.

Aanmelden via sandrapianostudio@gmail.com of info@hetmuziekcollectief.nl

Musicality
Een serie van zes lessen voor de serieuze musicus
Gegeven door docente: Sandra Zovko
MUSICALITY is een praktische, interactieve cursus die de verdieping biedt in onderwerpen
die helaas te weinig aan bod komen tijdens instrument/zanglessen, maar die de basis
vormen voor de muzikale ontwikkeling van iedereen die met muziek bezig is.
Bij Musicality besteden we aandacht aan melodie, harmonie en ritme. Je leert beter te
tellen, van blad goed te lezen en te begrijpen wat er eigenlijk in je bladmuziek staat. Ook zal
er aandacht besteed worden aan gehoortraining, akkoorden en componeren. Voor het
volledige programma per les zie hieronder. Je krijgt in de les veel persoonlijke aandacht en
daardoor is het max aantal deelnemers 6.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor degenen die niet alleen een instrument willen leren bespelen maar ook aan hun
muzikaliteit willen werken en de muziektheorie (“de wetten” achter de muziek) willen
begrijpen.
Absolute beginners in noten van blad lezen wordt aangeraden eerst NotenKraker cursus te
volgen.

Locatie: Draadbaan 29, Leiderdorp
Data/tijd: Vraag de docent ernaar
Lesdagen: op zaterdagen of zondagen (in overleg met de deelnemers)
Cursusduur: 6 lessen van 1,5 uur
Lesgeld volledige cursus: 180,Lesgeld per onderdeel: 40,Groepesles met maximaal 6 studenten.
Aanmelden via sandrapianostudio@gmail.com of info@hetmuziekcollectief.nl

Programma Musicality:
Les 1: Basics van solfège en muziektheorie
– Basics: noten, sleutels (G en F), maat, maatsoort, nootwaarden, etc.
– Verhogingen en verlagingen, toonsoorten
– Basics van ritme tellen, maatsoorten

– Solfège ritme en melodie oefeningen
Les 2 : Ritme (complexe elementen en vormen)
– Frans syllabi systeem voor het lezen van complexere ritme
– Syncope en complexere ritmes
– Ritme Oefeningen
Les 3 : Ritme en melodie
– Gehoortraining
– Solfège- ritme en melodie oefeningen
Les 4 : Intervallen
– Toonladders : Majeur Ladder /Mineur ladder
– Toonsoorten
– Intervallen tbv akkoorden bouwen
– Circle of 5ths (= Kwintencirkel)
– Solfège Oefeningen intervallen/ Gehoortraining
Les 5 : Akkoorden bouwen deel 1
– Majeur / mineur akkoorden bouwen
– Dim en Sus akkoorden
– Arpeggios, arpeggiones
– Solfège Oefeningen
Les 6 : Akkoorden bouwen deel 2
– Akkoorden- Omkeringen / Voicing
– Complexe akkoorden (4 klanken)
– Intro tot componeren en arrangeren

Solfège
Cursus van 5 lessen in gehoortraining en zingen van blad
Gegeven door docente: Sandra Zovko
Solfège lessen zijn gebaseerd op melodisch-ritmische oefeningen waarbij we de noten
benoemen terwijl we deze op de goede hoogte en ritme zingen en tegelijkertijd klappen.
We leren dus de bladmuziek te “lezen” op een andere level. Je gaat als het ware als je naar
de bladmuziek kijkt gauw een idee krijgen hoe deze klinkt. Dit is iets wat je opbouwt stap
voor stap- elk onderdeel (noten lezen en zingen/ ritme en tellen/ schatten van de
toonhoogte/gehoortraining) wordt apart geofend voordat alles bij elkaar komt.
De lessen zijn bedoeld voor iedereen die een instrument bespeelt of zingt, en geen moeite
heeft met het, iig in redelijk tempo, noten identificeren en benoemen, en ritme tellen.
De lessen zijn interactief met veel persoonlijke begeleiding.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor degenen die van blad willen leren zingen en degenen die aan gehoortraining willen
werken. Voor iedereen die meer muzikaliteit wil ontwikkelen en inzicht in hoe iets moet
klinken voordat je het gaat zingen/spelen van blad.
Voor deze cursus moet je wel goed vloeiend noten kunnen identificeren en
lezen/benoemen. Absolute beginners in noten van blad lezen wordt aangeraden eerst
NotenKraker cursus te volgen.

Locatie: Draadbaan 29, Leiderdorp
Data/tijd: Vraag de docent ernaar
Lesdagen: op zaterdagen of zondagen (in overleg met de deelnemers)
Cursusduur: 5 lessen van 60min
Lesgeld: 60,Groepesles met maximaal 6 studenten.
Aanmelden via sandrapianostudio@gmail.com of info@hetmuziekcollectief.nl

