
WERELD
SCHOOL

muziek 
Member of the UNESCO 
Creative Cities Network 
since 2009

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

VOLWASSENEN 
EN KINDEREN 

SEPTEMBER 2017 TOT JUNI 2018



VIOOL 
& AHA

Wouter  Vandenabeele

WERELDMUZIEK & FOLK
• De cursus viool is er voor de reeds min of meer 

gevorderde cursist. Absolute beginners verwijzen we 
graag door naar de vioollessen van het DKO. 

• Alle muziek tussen folk, klassiek, oosters en jazz komt 
aan bod: Ierse reels, Roemeense hora’s, musettes, 
polka’s, mazurka’s, bourrées, klaagliederen uit 
Macedonië… (en zelfs Charlie Parker komt al eens om 
de hoek piepen)

• Met een beperkt aantal cursisten per uur kan er vrij 
individueel gewerkt worden. 

• Maar ook samenspel is essentieel, want de ‘kick van 
het concert’ werkt motiverend.

• Improvisatie is belangrijk!
Alle niveaus | maandag 18:00 

CURSUS AHA  
(akkoordenleer, harmonie & arrangement)
Mits voldoende belangstelling organiseren we ook dit schooljaar een 
cursus akkoordenleer, harmonie, en arrangement (met een kleine 
aanzet tot improvisatie): leren arrangeren dus en begeleiding zoeken 
d.m.v. akkoorden, ritmes, tegenstemmen of baslijnen afhankelijk van het 
instrument.Voor iedereen die al noten kan lezen maar meer wil weten 
over o.a. Dm en Fmaj7#11 en die deze kennis wil kunnen toepassen op 
zijn instrument en daar mee wil kunnen ‘spelen’.
Eerste reeks (vanaf week 28/09) | maandag 20:00 - 21:00
Tweede reeks | tbc



DARBOEKAHilde  De  Clercq

QANOEN
Osama  Abdulrasol

• De darboeka is een vaasvormige handtrommel afkomstig uit 
Egypte, maar komt voor in zowat alle Arabische landen, Turkije, 
Griekenland en de Balkan. Hij kan uit verschillende materialen 
gemaakt zijn (terracotta, maar ook metaal, hout en kunst-
stof) en heeft een hoogte die varieert tussen 20 en 40 cm, met 
een vel van een diameter van ca. 10 tot 20 cm.

• Er worden instrumenten ter beschikking gesteld tijdens de 
lessen (ideaal voor kleuters en kids), maar een basisinstru-
ment is zeer betaalbaar.

• Samenspel is belangrijk, want als percussionist ben je per 
definitie een begeleider.

• Bij de kleuters staat de darboeka weliswaar centraal, maar er 
wordt ruimer gewerkt. Er worden liedjes aangeleerd, ritmespel-
letjes gedaan en er wordt ook al eens gedanst. Spelenderwijs leren de 
kinderen de darboeka kennen. De kinderen van 6 tot 12 leren op een speelse 
en auditieve manier (zonder notenleer) de basistechnieken. Zo leren ze bijvoor-
beeld de ritmes zeggen met klanken (DOEM voor de basklank, TAK voor de scherpe klank). 

Kleuters | woensdag 13:30  Beginners | woensdag 18:30
Kids beginners 6-12j. | woensdag 15:00  Halfgevorderd | dinsdag 19:00
Kids gevorderd 6-12j. | woensdag 16:00 

• De qanoen stamt af van de oud-Egyptische harp en behoort 
tot de familie van de citer of zither.

• Het instrument bestaat uit een plat trapeziumvormig bord 
met een rechte hoek dat vaak heel mooi is versierd. Over het 
bord zijn 78 of 81 snaren gespannen (in groepen van drie). 
De  snaren worden met de vingers of met plectra bespeeld. 
Via de stemknoppen kan de toonhoogte (tijdens het spelen) 
veranderd worden. De qanoen wordt bespeeld in o.a. Turkije, 
Iran, Irak en de rest van de Arabische wereld. 

• Voorkennis om te starten met qanoen is niet vereist,  enkel 
een goeie motivatie en een open geest

• Om te starten is een eigen instrument niet echt noodzakelijk 
(er is momenteel één instrument beschikbaar – maar enkel 
te gebruiken tijdens de les). Op termijn is een eigen instru-
ment natuurlijk wel handig. 

• Er wordt gewerkt vanuit een pure orale muziektraditie: 
horen, zien en nadoen dus … of wat Osama noemt ‘Saturati-
on by sound’.

• Osama hanteert één belangrijke stelregel: ‘feel the joy!’

Alle niveaus | dinsdag 18:00



Sadig   Shiakh   Eldin  El   Gibril

˘BAGLAMA 
• De bağlama (of saz) is een zgn. langhalsluit met een 

kalebasvormige klankkast, een lange smalle hals 
en drie dubbele snaren. Het is zonder enige twijfel 
het meest populaire instrument in de Turkse (volks)
muziek.

• Een eigen instrument is niet echt noodzakelijk (er zijn 
een aantal instrumenten beschikbaar in De Centrale), 
maar is wel handig. 

• Eerst ‘verken’ je het instrument, startend met de 
ritmiek, wat het beste aanknopingspunt is.

• De bağlama is moeilijker dan pakweg de  percussie en 
vergt een iets grotere handigheid. 

• De bağlama kent heel veel varianten: van de kleine 
cura tot de grote divan-bağlama.

• De bağlama werd (samen met de oed) in juni 2014 
opgenomen in de lijst van reguliere instrumenten 
van het deeltijds kunstonderwijs muziek (DKO) in 
Vlaanderen.

Kids 8-12j. | woensdag 15:30 
Beginners (1) | maandag 18:00 

Beginners (2) (o.v.) | dinsdag 18:00 
Gevorderd | woensdag 18:30 

OED 
(ARABISCHE LUIT)

• De oed (Arabisch: ; ook geschreven als oud of ud, uitspraak: 
oed) of Arabische luit, heeft een peervormige klankkast, een 
korte geknikte hals en vijf snaren (vroeger gemaakt van 
darmen, nu meestal). Het instrument staat bekend als de 
koningin van de Arabische snaarinstrumenten en wordt 
bespeeld met een lang smal plectrum.

• Met de oed kies je voor één van de oudste (zoniet hét oudste) 
vandaag nog actief bespeelde (snaar)instrumenten (de oudste 
afbeeldingen van de oed dateren uit de Mesoptotamische 
Uruk-periode ca. 3000 BC).

• De eerste aanpak is nog sterk auditief, maar al snel 
wordt er ook met partituren gewerkt.

• Samenspel is belangrijk, zowel in klasverband als 
met de klassen van de andere oosterse instrumenten 
(qanoen en darboeka).

• De oed werd (samen met de bağlama)  in juni 
opgenomen in de lijst van reguliere instrumenten 
van het deeltijds kunst onderwijs muziek (DKO) in 
Vlaanderen.

Alle niveaus | dinsdag 18:00 



RĀGA’SWilhelm  Van  Langendonck

INLEIDING TOT DE RĀGA’S
• Rāga is een woord uit het Sanskriet en betekent ‘passie’.
• In deze cursus verken je de wereld van de rāga’s. Dit zijn de melodische 

vormen uit de Indiase muziektraditie.
• Binnen de structuur van de rāga leer je improviseren volgens een 

weloverwogen opbouw. Er zijn vele rāga’s: elk brengt een aparte stemming.
• Je bent welkom met om het even welk melodie-instrument waarvan je de 

techniek enigszins beheerst (ook zang). Ieder muziekinstrument heeft een 
eigen karakter en draagt de mogelijkheid in zich om een rāga tot leven te 
wekken!

• Je hoeft geen noten te lezen of te schrijven.
• Wilhelm start met jou vanuit pure eenvoud en ontvouwt stapsgewijs, 

persoonlijk en volgens jouw tempo, een fascinerende wereld van 
mogelijkheden.  Er wordt dus voornamelijk individueel gewerkt, 
al is er ook ruimte voor samenspel.

• Voor zowel de beginnende als de al wat meer gevorderde 
muzikant. Beiden zullen namelijk kunnen genieten van de 
vrijheid om muziek te maken op een manier zoals ze die 
voorheen nog nooit ervaren hadden.

Alle niveau’s | donderdag 19:00

OOSTERSE
PERCUSSIE

DARBOEKA,  
BENDIR & RIQQ
• De darboeka is een vaasvormige handtrommel 

afkomstig uit Egypte, maar komt voor in zowat alle 
Arabische landen, Turkije, Griekenland en de Balkan. 
De bendir is een lijsttrom uit Noord-Afrika die er 
uitziet als een grote tamboerijn zonder belletjes 
en met een diameter van 32 à 38 cm. Het is een 
zgn. membrafoon omdat hij aan de binnenkant een of meer trilsnaren heeft die met het 
trommelvel meetrillen. De riqq (of tar) is een typische Arabische tamboerijn van zo’n 20 à 
25 cm doorsnede in een houten frame met schelletjes. Af en toe komen in de lessen ook meer 
traditionele percussie-instrumenten – zoals de Taarija en de Harazi – aan bod.

• Er wordt gewerkt vanuit een repertoire van ritmes uit de Maghreb en het Midden Oosten.
• Ook hier wordt gewerkt in een pure ‘orale-auditieve traditie’, als het ware zoals een kind zijn 

moedertaal leert.
• En ‘last but not least’ krijg je les van één van de beste darboekaspelers van de Lage Landen.
Gevorderden | maandag 18:00 

Azzedine  Jazouli



PRIJZEN 
instrument & samenspel
€ 140 (STANDAARDTARIEF)
€ 126 (MET UITPAS)
€ 84 (-26J. EN WERKLOZEN)
€ 60 (-13J.)
€ 28 (MET UITPAS KANSENTARIEF)

prijzen AHA 
€ 70 (STANDAARDTARIEF)
€ 63 (MET UITPAS)
€ 42 (- 26 J. EN WERKLOZEN)
€ 14 (MET UITPAS KANSENTARIEF)

SAMENSPELKLASSEN
SAMENSPEL OOSTERS ENSEMBLE | HILDE & SADIG | DI 20:00-21:00
DARBOEKA, QANOEN & OED

SAMENSPEL TURKS ENSEMBLE | HILDE & ISKENDER | WO 19:30-20:30
DARBOEKA & SAZ

SAMENSPEL WERELDMUZIEK ENSEMBLE | WOUTER | MA 20:00-21:00
ALLE INSTRUMENTEN 

SAMENSPEL KIDS | HILDE & ISKENDER | WO 17:00-18:00
SAZ & PERCUSSIE  

SAMENSPEL XXL ENSEMBLE | O.L.V. WOUTER | MA 20:00-21:00
SAMENSPEL VAN ALLE SAMENSPELKLASSEN 

Ook andere instrumenten zijn welkom!

STARTDATUMS WORDEN LATER MEEGEDEELD WWW.DECENTRALE.BE

Onze cursisten worden 
gestimuleerd tot het 
houden van ‘muzikale 
ontmoetingen’,  
via het samenspel  
met de andere 
instrumenten.

WAAR?
DE CENTRALE | KRAANKINDERSSTR. 2, 9000 GENT | 09/265 98 28 | DECENTRALE@GENT.BE 

INSCHRIJVEN
VANAF MA 5 JUNI, ELKE WERKDAG IN DE NAMIDDAG
JE KAN MAILEN, BELLEN OF LANGSKOMEN
DE CENTRALE, KRAANKINDERSSTR. 2, 9000 GENT | 09/265 98 28 | DECENTRALE@GENT.BE

WWW.DECENTRALE.BE
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PRAKTISCH
• Inschrijvingen vanaf maandag 5 juni.
• Alle lessenreeksen “instrument” lopen over een volledig schooljaar (30 weken)
• Een lessenreeks AHA duurt 10 weken
• Start cursussen in de week van 25 september
• Er is geen les tijdens de schoolvakanties: 
• Schoolvakanties:  

 Herfstvakantie: van 30 oktober tot en met 5 november 2017 
 Kerstvakantie: van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018 
 Krokusvakantie: van 12 tot en met 18 februari 2018 
 Paasvakantie: van 2 tot en met 15 april 2018 
 Dag van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018 
 Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018 
 Pinkstermaandag: 21 mei 2018

 
• We voorzien een 2de instapmoment vanaf maandag 29 januari 2018 

indien er nog plaats is (inschrijvingsprijzen: 50%)



ZA 16 | 09 vanaf 14:00  
op de Cultuurmarkt (kiosk) 

ZA 23 | 09 14:00 in de Centrale

GRATIS KENNISMAKINGSLESSEN 
voor meer details 

zie www.decentrale.be 
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Zin om ook qanoen, saz, oed, darboeka, 
riqq, bendir of (folk)viool te leren spe-
len? Dit seizoen focussen we ook voor 

het eerst op de Indische muziektraditie met 
een cursus rāga’s. Je kan hiervoor terecht in 
De Centrale. Daar bovenop krijg je de kans om 
samen met andere cursisten te musiceren in 
heuse ‘ensembles’ ‘Oosterse muziek’, ‘Turkse 
muziek’ en ‘Wereldmuziek’. De Centrale enga-
geert lesgevers die als uitvoerend muzikant 
met hun voeten in de live- muziek-praktijk 
staan; deels uit noodzaak, omdat er hier (nog) 
geen formele lerarenopleiding is voor bvb. 
qanoen en darboeka;  deels bewust, omdat 
deze mensen het klappen van de zweep op 
het podium zeer goed kennen. Hun benade-
ring is veeleer gericht op direct speelresul-
taat en speelplezier dan op de theoretische 
muziekstudie. Toch zijn onze leerkrachten 
voldoende geschoold om de cursisten de nodi-
ge muziektheorie bij te brengen opdat ze zich 
verder kunnen bekwamen in de studie van 
hun instrument.  


