BROCHURE
EEN KIJKJE IN DE
WERELD VAN DE MUZIEK

Inleiding
Hallo muziekvriend,
Leuk dat je meedoet aan deze speciale muziekles!
Je hebt net gekeken naar een spannend avontuur van Suze en haar
vrienden. In deze brochure nemen we je mee op een muzikale
ontdekkingstocht. Veel plezier!

Muziekverenigingen kun je indelen in twee groepen.
Harmonie-, fanfare- en brassbandsector
Show-, mars- en percussiesector.
De ontdekkingstocht in dit boekje gaat over de verschillende soorten verenigingen
en de bijbehorende muziekinstrumenten binnen de show- mars en percussiesector.

A

Heb je wel eens een show- mars en
percussievereniging gezien?
Schrijf hieronder een
aantal instrumenten die je toen zag!

De meest voorkomende verenigingen zijn:
Slagwerkorkest, ook wel
drumband of percussiegroep
Fluiterkorps
Jachthoorn / trompetterkorps
Drumfanfare
				- Eva
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Noten en rusten
Om muziek te kunnen maken is het handig om noten en rusten te
kunnen lezen. De noten en rusten worden op een notenbalk geplaatst en
alle notenbalken bij elkaar vormen de bladmuziek.
4

Als je 4 tellen in 1 maat hebt, noemen we dat een vierkwartsmaat ( 4 ). Hieronder zie je
een overzicht van noten en rusten en hoe lang ze duren in zo’n vierkwartsmaat!
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Teken elk van de noten en rusten nog een keer na!
Zo vergeet je ze niet!
teken na!

naam?
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Slaginstrumenten

1

Een slagwerkgroep bestaat vaak uit
twee soorten slaginstrumenten:
Ongestemde
slaginstrumenten
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Gestemde
slaginstrumenten

Verbind de juiste naam met het juiste instrument!

GROTE TROM
WOODBLOCK
KLEINE TROM
KLOKKENSPEL
MARACAS
TAMBOERIJN
SLAGBEKKENS
XYLOFOON
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C

Ritmetaal

Door ritmetaal te gebruiken kun je al snel samen muziek maken!
In plaats van instrumenten kun je ook gebruik maken van je eigen
lichaam. Dit heet body-percussion.

D

In het volgende muziekstukje gebruiken we
drie verschillende toonhoogtes:
Partij 1 is de hoge partij en speel je door te klappen in je handen.
Partij 2 is de midden-partij, die speel je door te klappen op je dij.
Partij 3 de lage partij: stampen met je voet op de grond!

“De Piloot”
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Het is het mooiste wanneer één partij begint en telkens op een afgesproken teken (cue)
de volgende partij erbij komt. Bij een volgende cue spelen alle partijen onderstaande
break (B). Hierdoor ‘breken’ we het normale patroon! Na de break speelt iedereen weer
zijn of haar partij. De break kan óók als slot gebruikt worden. Veel plezier!
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Melodisch slagwerk
Het grote verschil tussen ongestemd slagwerk en
gestemd slagwerk is dat je bij gestemd slagwerk ook
verschillende toonhoogtes gebruikt.
Herken je het instrument
hiernaast? Dit is een
xylofoon.
Dit instrument kan verschillende
toonhoogtes spelen.
Elk staafje heeft een andere toon.
Hoe groter het blokje waarop je slaat, hoe lager de toon.
En natuurlijk ook omgekeerd, hoe kleiner het blokje hoe …?
Aan het begin van de notenbalk staat een muzieksleutel.
Deze sleutel geeft je toegang tot alle tonen die je maar kunt
bedenken. De naam van deze sleutel is g-sleutel, en begint
op de tweede lijn van de notenbalk.
Op deze lijn ligt dan ook de toon g.

De onderste toon
noemen we de c.

d

e

f

g

a

Zo’n opeenvolging van tonen noemen
we een toonladder. Door combinaties
te maken krijg je een melodie!
				 - David
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b

c

Drummen
Drummen doe je op een drumset.
Een drumset wordt vaak gebruikt bij popgroepen.
Ook bij een slagwerkgroep wordt dit vaak gebruikt.
crash cymbal
ride cymbal

toms
hi-hat

snare drum
floortom

bassdrum

Als je wilt leren drummen begin je vaak eerst met les op de kleine trom. Zo leer je alvast de basistechnieken die je later ook nodig hebt achter een drumset. Dit leer je bij de
vereniging!

E

Als je gebruik maakt van body-percussion, kun je ook je lichaam
als drumset gebruiken. Probeer de volgende ‘groove’ maar eens!

hi-hat (knie)

x

x

x

x

x

x

x

x

snare drum (bovenbeen)
bassdrum (stampen)
Deze groove klinkt als boom-boom-boom-boom-tjak-tjak-tjak-tjak.
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Blaasinstrumenten
Naast slagwerkgroepen zijn er ook marchingbands.
Naast het verzorgen van concerten zijn deze bands
ook gespecialiseerd in marcheren.
Deze bands gebruiken naast veel verschillende slaginstrumenten ook
blaasinstrumenten. Er zijn twee groepen blaasinstrumenten.

F

HOUT

Je hebt houten en koperen blaasinstrumenten. Verbind de
instrumenten met de juiste groep! De hobo is al voor gedaan!
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saxofoon

sopraansax

fluit

blok
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trombone

Verschillende korpsen
Marching band is een verzamelnaam van verschillende
soorten korpsen in de show- mars - en percussiesector.
Een fluiterkorps is een marching band die vooral bestaat
uit verschillende soorten fluiten zoals pijperfluit, piccolo
en dwarsfluit, aangevuld met slagwerk.
Koperen blaasinstrumenten met geen of één ventiel
noemen we signaalinstrumenten en zie je bij een
jachthoorn- en trompetterkorps. Hier zie je een foto van een
jachthoorn, zonder ventielen. Omdat er geen ventiel op zit,
kun je hier alleen natuurtonen mee spelen. Je verandert de toon
van een signaalinstrument met je lippen.
Hieronder zie je enkele natuurtonen. Dit zijn de dezelfde
tonen die je ook op pagina 6 op de notenbalk hebt gezet.
Weet jij welke in dit rijtje ontbreken? Vul ze in!

c

G

g

Een slagwerkgroep aangevuld met koperen- en/of houten blaasinstrumenten
noemen we ook wel drumfanfare. De trompet is hierbij vaak een van de
melodie-instrumenten.
Op de foto hiernaast zie je zo’n
trompet. Let op de drie ventielen!
Door de ventielen in te drukken,
krijg je telkens een andere toon.
Door te combineren kun je allerlei
liedjes spelen.
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Majorettes
Vaak kun je bij een muziekvereniging niet alleen muziek leren
spelen, maar ook dansen! Dat doe je bij de majorettes.

Majorettes treden op in majorette-groepen, je ziet
ze vaak marcheren voor de marching band.
Ook treden majorettes apart op. Dit gebeurt
dan vaak in een sporthal of theater.
Het dansen van de majorettes is ontstaan
vanuit een vechtsport die populair was op
de Samoa-eilanden.
Vanuit deze eilanden ontwikkelde de
sport in Amerika en kwam zo uiteindelijk ook in Europa terecht.
Een optreden van een majorette-groep is een echte dansshow, met
invloeden vanuit onder andere jazz-ballet en streetdance.
Als majorette moet je veel oefenen en werk je aan je conditie!
Het is een ideale combinatie van sport én dans.
Majorettes gebruiken vaak een baton.
Een baton bestaat uit drie delen.
tip (kleine knop)
bal (grote knop)
shaft (metalen middenstuk)

H
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Wanneer de majorettes de baton tussen de vingers
draaien noemen we dat een ‘twirl’. Lukt jou zo’n twirl
ook? Probeer het eens met een potlood!

Download de app
Je hebt nu al veel geleerd over muziek. Test je kennis thuis nog
een keer en download gratis de speciale LBT-app!

De LBT-quiz speel je op je tablet.
Je kunt de app voor iOS en Android
downloaden in de App Store of bij
Google Play. Zoek in een van de
app-winkels op ‘LBT’ om de app te
vinden en te downloaden.
Hoeveel vragen weet jij goed te
beantwoorden? Of wil je de film
met David, Suze, Eva en Mitch nog
eens terugkijken? Ook dat kan in
de app!
Veel muziekplezier!
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Samen muziek maken
Tot zover deze speciale muziekles!
Zoals je ook al in de film hebt kunnen zien is samen muziek maken in een
vereniging erg leuk. Je leert instrumenten bespelen, en doet dit ook nog
eens met anderen samen.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Er is bij jou in de buurt vast een vereniging of culturele instelling waar ze
je verder wegwijs willen maken. Verenigingen en culturele instellingen
werken vaak samen. Dat biedt vele voordelen. Zo kan de vereniging je een
instrument te leen geven of betaalt ze misschien wel een gedeelte van het
lesgeld.
Je kunt tijdens de opleiding verschillende diploma’s halen. Er zijn 4 diploma’s. Na ongeveer 2 jaar kun je examen doen voor het A- diploma.
Daarna kun je verder gaan voor het B-, C-, en D-diploma. Bij veel verenigingen kun je al heel snel samen met andere jeugdleden muziek maken, als
voorbereiding op het spelen bij het grote korps. En wie weet, speel je
dan samen met David, Suze, Mitch en Eva!
Muziek maken moet voor iedereen mogelijk zijn! Het
Jeugdcultuurfonds Limburg wil graag dat iedereen
kan meedoen aan kunst en cultuur. Kijk voor meer
informatie en de voorwaarden op www.jeugdcultuurfonds.nl/limburg.
Dit boekje is een uitgave van
de Limburgs Bond
van Tamboerkorpsen
in samenwerking met het
Huis voor de Kunsten
Limburg.
Mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van
Provincie Limburg.
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