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De Centrale is onweerlegbaar één van de weinige 
plaatsen in Vlaanderen met een lessenaanbod 
traditionele instrumenten. De manier waarop 
De Centrale de culturele verscheidenheid 
in Gent probeert te weerspiegelen via zijn 
podiumprogrammatie en de manier waarop het 
pedagogische proces wordt benaderd maakt deze 
muziek ateliers uniek.

Traditionele muziek is vaak een mondelinge 
traditie die generaties lang wordt overgeleverd 
van muzikant op muzikant, van meester op 
leerling, daarom moet de pedagogische aanpak 
anders zijn dan klassieke muziek of jazz.
Aspecten zoals melodieen op het gehoor leren, 
versieringen en improvisatie vormen een 
belangrijk deel van deze aanpak

Vanuit een achtergrond als uitvoerend muzikant 
maken onze “meesters” hun “leerlingen” 
vertrouwd met deze aspecten  en geven hen alle 
basisvaardigheden mee om op hun beurt echte 
muzikanten te worden.

MUZIEK
ATELIERS
VOOR KINDEREN 
& VOLWASSENEN

SEPTEMBER 2021 - JUNI 2022 

In de lessen Oosterse percussie staan 
de instrumenten darboeka (vaastrom) 
en bendir (raamtrom) centraal. 
Dit zijn slaginstrumenten die met de 
hand bespeeld worden, en vooral in 
de muziek van het Midden-Oosten, 
de Maghreb- en Balkanlanden te 
horen zijn. 

Darboeka of bendir (beginners) 
Twee cursussen waarin basistechnie-
ken op de darboeka of bendir aange-
leerd worden. De lessen gaan door in 
groep, met veel aandacht voor samen-
spel en spelplezier. Muzikale voorken-
nis is niet nodig, er wordt hoofdzakelijk 
op het gehoor gewerkt. 

Oosterse percussie (half-
gevorderden en gevorderden) 
In deze cursus is iedereen met basis-
kennis darboeka of bendir welkom. 
Ritmes uit Midden-Oosten, Maghreb en 
Balkan passeren de revue en worden 
dieper uitgewerkt. Er is aandacht voor 
techniek, improvisatie en het aanleren 
van ritmecomposities, zonder echter 
het plezier van samen musiceren uit 
het oog te verliezen.  



Oosterse 
 percussie

DARBOEKA & BENDIR

Hilde De Clercq
KLEUTERS VANAF 4J.
WOENSDAG 13:30 -14:30

KIDS BEGINNERS 6-12J.
WOENSDAG 14:30-15:30

KIDS GEVORDERD 6-12J.
WOENSDAG 16:00 -17:00

BENDIR 
WOENSDAG 18:30 - 19:30

DARBOEKA BEGINNERS
WOENSDAG 19:30 - 20:30

Oosterse 
 percussie

DARBOEKA & BENDIR

HALFGEVORDERD
MAANDAG 19:30-20:30 

GEVORDERD
MAANDAG 18:30-19:30

Kleuters (vanaf 4 jaar) 
Houdt je kleuter van trommelen, muziek 
maken, liedjes zingen, dansen? Dan is deze 
lessenreeks misschien iets voor je kleine 
lieveling! De darboeka staat weliswaar 
centraal, maar er wordt ruimer gewerkt. 
Met ritmespelletjes, liedjes, soms zelfs een 
dansje, onderzoeken de kinderen hun eigen 
ritmische mogelijkheden, die dan op het 
instrument worden toegepast. 

Kinderen (6-12 jaar) 
Deze lessenreeks is bedoeld voor kinderen 
die graag darboeka willen leren spelen. 
Er worden basistechnieken op het instru-
ment aangeleerd, en de kinderen leren 
ritmes op het gehoor spelen. Notenleer of 
muzikale voorkennis is dus niet nodig. 
En speelplezier is gegarandeerd! 

Hilde De Clercq studeerde zowel westerse muziek als oosterse percussie en zang, met een passie 
voor Turkse muziek. Als percussioniste, zangeres en bewegingskunstenaar was en is ze actief in 
verschillende ensembles. Ze begeleidt regelmatig Turkse muzikanten op percussie bij hun concerten 
in België en toerde in Turkije en Europa. Ze creëerde verschillende kindervoorstellingen, werkt als 
zangcoach voor ‘Allez, Chantez!’ en programmeert verschillende Turkse muziekkanalen voor de digitale 
muziekleverancier Stingray. Sinds 1996 is ze lesgever darboeka en bendir in de Centrale.

INSCHRIJVEN



INSCHRIJVEN

Midden-Oosterse viool: Gevorderde violisten (ook 
altviolisten) die zich willen verdiepen in de 
Midden-Oosterse muziek, kunnen zich inschrijven 
voor de cursus Oosterse viool. In deze cursus wordt de 
muziektraditie vanuit verschillende perspectieven aan-
gepakt: toonladders (makams) en versieringen worden in 
detail uitgelegd en geoefend zodat cursisten de elementen 
van de authentieke klank kunnen ervaren. 
Daarnaast wordt er ingezoomd op impro-
visatie (taksim). Er wordt meestal op het 
gehoor gewerkt. Het is dus aangewezen 
dat cursisten al viool kunnen spelen.

Westerse viool: Een klassieke 
aanpak van de viool die focust 
op de projectie van de klank en de 
verbonden technische aspecten 
zoals boogtechnieken, frasering 
en vibrato. Het vertrekpunt is de 
klassieke vioolmethode die opbouwt 
tot het studeren en uitvoeren van het 
klassieke vioolrepertoire. 

Shalan Alhamwy studeerde zowel klassieke westerse als Arabische muziek. Hij speelt 
in tal van ensembles (zoals Olla Vogala, Liqa’ en Damast Duo) en leidt verschillende 
muziekgroepen zoals Jiraan en Picea Orientalis. Zijn composities worden wereldwijd 
uitgevoerd en hij trad op met enkele van de bekendste Arabische artiesten zoals Fairouz, 
Marcel Khalifa en Rima Khsaish.

WESTERSE 
& OOSTERSE

Viool

Shalan Alhamwy
DINSDAG VANAF 17:00



INSCHRIJVENWereldmuziek,
folkviool 

 & improvisatie

Wouter Vandenabeele is violist, componist en artistiek leider van diverse groepen en pro-
jecten.  Hij stichtte het ensemble Olla Vogala dat een unieke plaats veroverde in het Belgische 
wereldmuzieklandschap. Met zijn Chansonsreeks (sans paroles, pour la � n d’un jour & pour le 
temps qui reste) toonde hij zijn meer ingetogen kant.  Als muzikant bij de groepen als Tamala 
en Liqa‘ staan de ontmoetingen met andere culturen en genres centraal.

Deze cursus is er voor de gevorderde cursist (d.w.z. 
vlot een eenvoudige melodie kunnen spelen op het 
gehoor).  Absolute beginners kunnen terecht in de 
beginnerscursus van Aniko Boros (viool voor beginners).

Alle muziek tussen folk, klassiek, oosters en 
jazz komt aan bod: Ierse reels, Roemeense 
hora’s, musett es, 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!

Wouter Vandenabeele
(HALF)GEVORDERDEN
MAANDAG 17:00

 & improvisatie
Deze cursus is er voor de gevorderde cursist (d.w.z. 
vlot een eenvoudige melodie kunnen spelen op het 

 kunnen terecht in de 
Boros (viool voor beginners).

Alle muziek tussen folk, klassiek, oosters en 
jazz komt aan bod: Ierse reels, Roemeense 
hora’s, musett es, polka’s, mazurka’s, bourrées, 

(en zelfs Charlie Parker komt al eens om 

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

want de ‘kick van het concert’ werkt 
motiverend. Improvisatie is belangrijk!



De bağlama (of saz) is zonder enige twij-
fel het meest populaire instrument in de 
Turkse (volks) muziek. Het instrument is 
een langhalsluit met een kalebasvormige 
klankkast, een lange smalle hals en drie 
dubbele snaren. 

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. 
Het 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 kunston-
derwijs muziek (DKO).

Iskender Arıcı komt uit een muzikale familie. Hij is afkomstig uit Turkije en 
geeft ondertussen al 16 jaar les in De Centrale. Hij studeerde in Turkije aan de 
muziekacademies van Deniz Güneş en Musa Kurt, beiden gerenomeerde sazspelers. 
Voor zijn lessen put hij uit het rijke muzikale repertoire van de Turkse volksmuziek.

Bağlama

İskender Arıcı

TURKSE LANGHALSLUIT

KIDS 8-12J.
WOENSDAG 15:30 

BEGINNERS
MAANDAG 18:30 

GEVORDERD
WOENSDAG 18:30 
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Bağlama
INSCHRIJVEN



De qanun is afkomstig uit Mesopotamië en dateert uit de 9e 
eeuw voor onze jaartelling. Het instrument wordt bespeeld in 
o.a. Turkije, Iran, Irak en de rest van de Arabische wereld

De qanun 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) veran-
derd worden. 

Er wordt gewerkt vanuit de orale 
muziektraditie: horen, zien en 
nadoen dus, en het repertoire bevat 
melodieën uit het Midden-Oosten. 
Voorkennis en een eigen instrument 
is niet nodig – altijd handig wel op 
langere termijn … maar een qanun is 
niet goedkoop.

Er zijn momenteel een paar instrumen-
ten beschikbaar – maar die zijn enkel te 
gebruiken tijdens de les.

Qanun

Osama Abdulrasol

OOSTERSE TAFELHARP

ALLE NIVEAUS
MAANDAG 19:00
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Qanun INSCHRIJVEN

Osama is muzikant, componist, producer en beeldend kunstenaar. Hij werd geboren in Babylon (Irak) 
en studeerde westerse muziek (klassieke gitaar) in het VK en oosterse muziek in Irak.  Hij trad op met 
verschillende groepen zoals de Filharmonie, het Vlaams Radio Orkest, het Nederlands Metropole 
Orkest, Goran Bregovic, Sidi Larbi Cherkaoui, Lucilla Galeazzi, Claron McFadden, Tom Robinson, 
Wannes Van de Velde, Luc de Vos, Lula Pena, Les ballets C de la B en diverse anderen.



Oed

Sadig Gibril is afkomstig uit Soedan en verblijft in België sinds 1993. In 1999 behaalde hij zijn 
meestergraad muziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Daarnaast verzorgt hij sinds 
1996 de lessen oed in De Centrale. Hij brengt een muzikaal repertoire dat losjes gebaseerd is 
op de virtuoze klassieke Arabische en Soedanese muziek.

ARABISCHE LUIT

Sadig Gibril
ALLE NIVEAUS
MAANDAG 18:30

ARABISCHE LUIT

INSCHRIJVEN

De oed staat bekend als de 
koningin van de Arabische 

snaarinstrumenten. Het instrument 
heeft een peervormige klankkast, een 

kortgeknikte hals en snaren, en wordt zes 
dubbele bespeeld met een lang smal plectrum. 
De oed is één van de oudste vandaag nog 

actief bespeelde (snaar)instrumenten (de 
oudstafbeeldingen van de oed dateren uit ca. 

3000 voor onze jaartelling).Er wordt zowel 
auditief als met partituren gewerkt.
De oed werd (samen met de bağlama) 
opgenomen in de lijst van reguliere 
instrumenten van het deeltijds 

kunstonderwijs muziek (DKO).



INSCHRIJVEN

Voor deze cursus is voorkennis niet nodig. Iedereen 
kan hier terecht. Op een plezierige manier worden 
de basistechnieken aangeleerd. Alle leeftijden 
(jonge kinderen, adolescenten en volwassenen) 
zijn welkom.  De aanpak is zeer persoonlijk en 
aangepast aan elke leerling afzonderlijk.
Een eigen instrument is niet echt noodza-
kelijk in het begin (er zijn een aantal instru-
menten beschikbaar in De Centrale) maar is 
wel handig.

Viool

Aniko Boros

VOOR BEGINNERS

ALLE NIVEAUS
DINSDAG 17:00
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Viool
VOOR BEGINNERS

Aniko Boros heeft zowel klassieke als traditionele Hongaarse muziek gestudeerd.  Ze is thuis in de 
gerenomeerde Kodaly leermethode, en heeft enorm veel ervaring gehaald in Hongarije en Mexico.



Blijf op  
de hoogte  
van de 
workshops



surf naar:
decentrale.be/workshops



Samenspel-
klassen

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

Op het einde van het jaar stimuleren wij onze cursisten tijdens een samen-
spel-stage met de andere instrumenten tot ‘muzikale ontmoetingen’.

Van 27 tem 30 juni 2022 krijgen onze cursisten de kans om samen met hun 
medecursisten niet alleen gekende nummers te spelen die ze tijdens het 
jaar geleerd hebben, maar ook nieuwe werken. Alles uiteraard begeleid 
door onze ervaren leerkrachten. We zetten in op een intensieve en aan-
gename stage waar elke deelnemer muzikale concepten leert kennen én 
toepassen.  
Dat gaat van arrangementen over dynamiek, solo en tutti tot dirigeren. 
Kortom: elementen die de muzikaliteit en de affectie van elke muzikant 
ontwikkelen.

De samenspel-stage wordt georganiseerd voor twee groepen:  
beginners en gevorderden.  
Op de laatste dag organiseren we een toonmoment waar ouders, vrienden 
en geïnteresseerden welkom zijn.



KOSTPRIJS

De samenspel stage is gratis voor de leerlingen van  

de muziek ateliers van het schooljaar 2021 - 2022

€ 60 (STANDAARDTARIEF)

€ 54 (UITPAS)

€ 48 (-26J. EN WERKLOZEN)

€ 36  (-13J.)

€ 12 (KANSENTARIEF)

VAN 27 TEM 30 JUNI 2021

VAN 17U TOT 21U





voor meer details zie www.decentrale.be

Zondag 19 september 2021 / vanaf 16:00 

gratis
ateliers

open
(KENNISMAKINGSLES)



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

  

Waar?
De Centrale | Kraankindersstr. 2, 9000 Gent 

Wanneer?
De lessen starten in de week van 27/09/2021
Geen les tijdens de schoolvakanties 

Inschrijven
Kan enkel online via:
www.decentrale.be

Kostprijs
* Instrument (30 lessen)
€ 150 (standaard) 
€ 135 (uitpas) 
€ 120 (-26j. en werklozen)
€ 90 (-13j.) 
€ 30 (kansentarief ) 

* AHA (10 lessen)
€ 75 (standaardtarief ) 
€ 67,5 (uitpas) 
€ 60 (- 26 j. en werklozen) 
€ 45 (-13 j.) 
€ 15 (kansentarief ) 

*Workshops
€ 10 per workshop (standaardtarief )
€ 2 (kansentarief )


