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Wie qanoen, bağlama (saz), oed, darboeka, riqq, bendir, viool 
of raga’s wil (leren) spelen kan ook dit seizoen terecht in de 
Wereldmuziekschool van De Centrale.  Daarbovenop krijg je de kans 
om samen met andere cursisten te musiceren in heuse ‘ensembles’ 
‘Oosterse muziek’, ‘Turkse muziek’ en ‘Wereldmuziek’. Kers op de 
taart is het SamSam XXL Ensemble, waarbij geïnteresseerden 
uit alle samenspelklassen “samen” musiceren. En mits voldoende 
belangstelling is er dit schooljaar ook een cursus akkoordenleer, 
harmonie en arrangement (met een aanzet tot improvisatie), 
kortweg AHA genoemd. 

De Centrale engageert lesgevers die als uitvoerend muzikant met 
hun voeten in de live-muziek-praktijk staan. Hun benadering is 
gericht op direct speelresultaat en speelplezier dan op de theoretische 
muziekstudie. Toch zijn onze leerkrachten voldoende geschoold om de 
cursisten de nodige muziektheorie bij te brengen opdat ze zich verder 
kunnen bekwamen in de studie van hun instrument.  

OKTOBER 2018–JUNI 2019

VOOR KINDEREN & VOLWASSENEN



WERELDMUZIEK-  
& FOLKVIOOL
De cursus wereldmuziek en folkviool is er voor de gevorderde cursist.  
Absolute beginners kunnen terecht in de beginnerscursus van Shalan 
Alhamwy (Westerse viol voor beginners). 

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 – kortweg 
AHA - (met een kleine aanzet tot improvisatie).  Leren arrangeren 
en begeleiden d.m.v. akkoorden, ritmes, tegenstemmen of baslijnen 
afhankelijk van het instrument.  Voor iedereen die noten kan lezen 
en meer wil weten over Am, Dm en Fmaj7#11 en deze kennis wil 
toepassen op zijn eigen instrument. 

Maandag 20:00-21:00 

Wouter Vandenabeele



QANOEN (OOSTERSE TAFELHARP)

Osama  
Abdulrasol

Ook dit seizoen organiseert De Centrale een (introductie)cursus Westerse 
viool (voor absolute beginners dus).   

Meer gevorderde violisten (ook altviolisten en cellisten) die zin hebben 
om Oosterse muziek te leren, kunnen zich inschrijven voor een 
cursus Oosterse viool. In deze cursus wordt Oosterse muziek vanuit 
verschillende perspectieven aangepakt.  Arabische toonladders 
en versieringen worden in details uitgelegd en geoefend zodat 
leerlingen de elementen van de authentieke Oosterse klank kunnen 
ervaren.  Daarnaast wordt er ingezoomd op improvisatie (Taksim).

Beide cursussen worden gegeven door Shalan Alhamwy.

Maandag 18:30

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 (zelfs tijdens het spelen) veranderd worden. De 
qanoen wordt bespeeld in o.a. Turkije, Iran, Irak en de rest 
van de Arabische wereld. Er wordt gewerkt vanuit de orale 
muziektraditie: horen, zien en nadoen dus … of wat Osama 
noemt ‘Saturation by sound’. Voorkennis en een eigen 
instrument is niet nodig – altijd handig welop termijn … 
maar een qanoen is niet goedkoop Er is/zijn momenteel één/
een paar instrument(en) beschikbaar – maar die zijn enkel 
te gebruiken tijdens de les. 

Dinsdag 18:00

Shalan Alhamwy

WESTERSE  
& OOSTERSE 
VIOOL



OOSTERSE PERCUSSIE
Hilde De Clercq

(DARBOEKA & BENDIR)

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 kunststof) en heeft een hoogte die varieert tussen 20 en 
40 cm, met een vel van een diameter van ca. 10 tot 20 cm. 

De bendir is een raamtrom die in vele Arabische landen en 
Turkije bespeeld wordt. De Noord-Afrikaanse variant heeft 
een snaar die meetrilt.  De bendir uit het Midden-oosten 
heeft dat niet.

Bij de kleuters staat de darboeka weliswaar centraal, maar 
er wordt ruimer gewerkt. Er worden liedjes aangeleerd, 
ritmespelletjes 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 
bijvoorbeeld de ritmes zeggen met klanken (DOEM voor de 
basklank, TAK voor de scherpe klank). 

Kleuters | woensdag 13:30 
Kids beginners 6-12j. | woensdag 15:00
Kids gevorderd 6-12j. | woensdag 16:00 

Beginners | woensdag 18:30 
Halfgevorderd | maandag 19:30-20:30 

Gevorderd I maandag 18:30-19:30

voor kinderen én volwassenen



Sadig Shiakh Eldin  
El Gibril

˘
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 percussie en vergt 
een zekere handigheid. De bağlama kent heel 
veel varianten: van de kleine cura tot de grote 
divan-bağlama. De bağlama werd (samen met 
de oed) opgenomen in de lijst van reguliere 
instrumenten van het deeltijds kunstonderwijs 
muziek (DKO) in Vlaanderen. 

Kids 8-12j. | woensdag 15:30 
Beginners | maandag 18:30 
Gevorderd | woensdag 18:30 

De oed heeft een peervormige klankkast, een korte geknikte 
hals en vijf snaren (vroeger gemaakt van darmen, nu 
meestal van nylon). Het instrument staat bekend als de 
koningin van de Arabische snaarinstrumenten en wordt 
bespeeld met een lang smal plectrum. De oed kies is één 
van de oudste vandaag nog actief bespeelde (snaar)
instrumenten (de oudste afbeeldingen van de oed dateren 
uit ca. 3000 BC). 

Er wordt zowel auditief als met partituren gewerkt. De 
oed werd (samen met de bağlama) in juni opgenomen 
in de lijst van reguliere instrumenten van het deeltijds 
kunstonderwijs muziek (DKO) in Vlaanderen. 

Alle niveaus | maandag 18:30

BAGLAMA 
(TURKSE LANGHALSLUIT)

OED 
(ARABISCHE LUIT)

Iskender Arici
.

voor kinderen én volwassenen



In deze cursus verken je de wereld van de rāga’s. Dit zijn 
de melodische vormen uit de Indiase muziektraditie (rāga 
is een woord uit het Sanskriet en betekent ‘passie’). 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 kunnen lezen. Er wordt gewerkt vanuit 
pure eenvoud en vanuit ieders persoonlijke tempo. 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

RĀGA’S

Wilhelm   
Van  Langendonck



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

SAMENSPEL OOSTERS ENSEMBLE (BEGINNERS) | HILDE, SADIG & SHALAN | MA 20:30 - 21:30
DARBOEKA, QANOEN & OED

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

SAMENSPEL KIDS | HILDE & ISKENDER | WO 17:00-17:30
SAZ & PERCUSSIE  

SAMENSPEL XXL ENSEMBLE | HILDE (BEGINNERS) & WOUTER (GEVORDERDEN) | MA 20:30-21:30
SAMENSPEL VAN ALLE SAMENSPELKLASSEN 

Ook andere instrumenten zijn welkom!

STARTMOMENT TBC (WWW.DECENTRALE.BE)



SAMSAM XXL 
(GEVORDERDEN)
Samenspel wereldmuziek voor gevorderden. 
Waar Arabische, Balkan, Turkse, Braziliaanse en Westeuropese muziek 
elkaar ontmoeten afgewisseld met een vleugje improvisatie.   
Alle akoestische instrumenten welkom. 
Vlot een melodie op gehoor kunnen naspelen is de enigste vereiste. 

 Elke maandagavond om 20:00 in de Centrale. 

Onder leiding van Wouter Vandenabeele, bijgestaan door Hilde De Clercq 
(percussie), Shalan Alhamwy (viool), Osama Abdurasol (qanoen),  
Iskender Arici (saz) en Sadig Shiakh Eldin El Gibril (oed). 



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

WANNEER?
DE LESSEN STARTEN IN DE WEEK VAN 01/10/2018 
GEEN LES TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES 

KOSTPRIJS
INSTRUMENT & SAMENSPEL (30 LESSEN)
€ 150 (STANDAARDTARIEF) 
€ 135 (MET UITPAS) 
€ 120 (-26J. EN WERKLOZEN) 
€ 90 (-13J.) 
€ 30 (UITPAS KANSENTARIEF) 

AHA (10 LESSEN)
€ 75 (STANDAARDTARIEF) 
€ 67,5 (MET UITPAS) 
€ 60 (- 26 J. EN WERKLOZEN) 
€ 45 (-13J.)  
€ 15 (UITPAS KANSENTARIEF) 

  
INSCHRIJVEN? 
JE KAN MAILEN, BELLEN OF LANGSKOMEN 
DE CENTRALE, KRAANKINDERSSTR. 2, 9000 GENT
09/265 98 28 | DECENTRALE@GENT.BE 

WWW.DECENTRALE.BE

ENKEL SAMENSPEL 
€ 150 (STANDAARDTARIEF) 
€ 135 (MET UITPAS) 
€ 120 (-26J. EN WERKLOZEN)  
€ 90 (-13J.) 
€ 30 (UITPAS KANSENTARIEF) 





DE CENTRALE | KRAANKINDERSSTRAAT 2 | 9000 GENT | INFO | DECENTRALE.BE | 09 265 98 28

ZA 22 | 09 14:00 in De Centrale 

GRATIS OPEN KLAS (kennismakingsles) 
voor meer details zie www.decentrale.be 


