
Menu Muzieklabo à la carte  
Onder voorbehoud van wijzigingen 

Info over lesinhouden onderaan dit document. 

Optie klassiek* Graad.Jaar Leraar Lesdag Lestijd Leslocatie + klas 
Klassiek magnifiek 3.1,2,3 Pascale Ma 19u Berendrecht 

Klassiek magnifiek 3.1 & 2 Danielle Wo 13u15 Centrum 11 

Optie JPR*      

Notes & Beats** 3.1 & 2 NN Wo 18u Mariaburg 4 
Optie Oude muziek*      

Muzieklabo oude muziek 3.1,2,3 Wim Becu wisselend wisselend wisselend 

Alle opties       

Trix - Mix – Fix** 3.1 & 2 Wouter Do 18u Mariaburg 4 
Driewerf muziek! 3.1 & 2 Danielle Wo 14u15 Centrum 11 

Concertreeks jongeren*** 3.1 & 2 Yvonne Wo 19u Centrum 10 
Concertreeks volwassen*** 3.1 & 2 Yvonne Wo 19u Centrum 10 

Muziekgeschiedenis 3.1 &2 Danielle Ma 19u Centrum 11 

 

*  Je kan een muzieklabo van een andere optie volgen 

** Maximum 15 leerlingen.  
Schrijf je je in voor Trix Mix Fix, dan ben je vrij op zondag 22 maart 2020 voor het evenement in 252 CC. 

*** Concertbezoek vervangt een heleboel lessen. De lessen volwassenen/jongeren vallen nooit samen. 
Er zijn beperkte meerkosten voor de concerten: Jongeren €5, volwassenen€10 per concert. 

 

Muzieklabo klassiek 
 Graad.Jaar Leraar Lesdag Lestijd Leslocatie + klas 
Klassiek jongeren 3.3 Danielle Ma 17u Centrum 11 

Klassiek volwassenen 3.3 Danielle Ma 18u Centrum 11 

 

Muzieklabo jazz pop rock 
 Graad.Jaar Leraar Lesdag Lestijd Leslocatie + klas 
JPR-theorie in de praktijk 3.3 Wouter Do 19u15 Mariaburg 3 

 

Muzieklabo oude muziek 
 Graad.Jaar Leraar Lesdag Lestijd Leslocatie + klas 
Oude Muziek 3.1-3 Wim Becu / / wisselend 

 

  



Lesinhouden 

Klassiek magnifiek 
Ma, 19u, Berendrecht: We gaan op ontdekkingstocht en maken kennis met de wondere wereld van de 

klassieke muziek.  We reizen door de tijd. Back tot he future! Welke verhalen schuilen achter die 

bekende componisten?  Welke instrumenten verbazen ons? We verdiepen ons in een orkestpartituur.  

Wat is het verschil tussen een symfonisch orkest, een fanfare, een harmonie, een strijkorkest, een big 

band,…  We ontdekken de orkestinstrumenten en leren transponeren en arrangeren. Hoe wordt klank 

geproduceerd?  Hoe kunnen we zelf een instrument bouwen!? Welke materialen hebben we hiervoor 

nodig? Een spannende reis door de wereld van de muziek. Magnifiek! 

Wo, 13u15, Centrum: Vertellen met muzieknoten: in deze module maken de leerlingen kennis met 

beschrijvende muziek en de manier waarop de parameters/bouwstenen in functie hiervan door de 

componisten gebruikt worden...  De muziekdoos: we maken een muziekdoos en vullen ze onder 

andere op met werkjes die we zelf spelen en bestuderen. Rariteitenkabinet:  hier ontdekken we rare 

componisten, eigenaardige werken en bizarre muziekinstrumenten. 

Bovenkant document 

Notes & beats 
Wo, 18u, Mariaburg,  In muzieklabo Notes & Beats leer je muziek maken met de computer en je ideeën 

om te zetten. Je leert begrippen als beats, samples, remix, mashups, audio, midi, groove, enz. 

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om makkelijk je eigen lied te maken, alsook het 

automatisch genereren van een partituur,  zodat ook anderen je lied kunnen spelen. Je bent creatief, 

gemotiveerd en werken met een computer is voor jou geen probleem. We werken met de 

programma’s Ableton Live en Musescore. 

Bovenkant document 

Trix Mix Fix 
Do, 18u, Mariaburg Trix : We bereiden ons voor op een studiosessie in een professionele 

opnamestudio. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe is een studio opgebouwd? Welk instrument 

kunnen we best op welke manier opnemen? enz… Uiteindelijk gaan we na de studiosessie de song 

samen afmixen. Mix : in samenwerking met 252CC, het Cultuurcentrum van Ekeren. We maken kennis 

met hun werking, organisatie en programmatie. Daarna gaan we zelf aan de slag en organiseren we 

een evenement op zondag 22 maart 2020. Fix : Wil je zelf partituren leren maken? Dat leren we in het 

laatste trimester van dit labo. We gaan aan de slag met “Musescore”. Je kan hiervoor gebruik maken 

van de computers van de school. 

Bovenkant document 

Driewerf muziek!  
Wo 14u15, centrum: Muziek en woord in omhelzing: tijdens deze lessenreeks bestuderen we hoe 

muziek en tekst aan elkaar gekoppeld worden (zowel vanuit het klassieke als het populaire repertoire : 

Boudewijn De Groot, Sting, Schubert, symfonisch gedicht, rap …) Spacemusic: In 1977 lanceerde Nasa 

de Voyager. Aan boord een gouden langspeelplaat met muziekfragmenten die de mensheid 

vertegenwoordigen. Welke tracks staan daar op? We stellen ook zelf een plaat samen die we vandaag 

de ruimte in zouden zenden. Pop meets classic … :Welke pophits zijn gebaseerd op klassieke muziek en 

wat werd er veranderd … 

Bovenkant document 



Concertreeks jong./volw., woensdag 19u, centrum +  concertlocaties in het weekend 
Wo 19u, centrum: Vergeet Spotify, iTunes, youtube, iPod, streaming en zo voort. Zet vinyl, cassettes 

en bandopnemers even stil. Muziek écht ontdekken doe je in de concertzaal.  

In het vak Muzieklabo – Concertbezoek ontmoeten we muziek in verschillende bezettingen, uit 

verschillende stijlperiodes en in verschillende genres. We beleven live-concerten op verschillende 

locaties in en rond Antwerpen. We gaan naar een uiteenlopende waaier van concerten en 

muziektheater. Als bij een buffet waarvan je de gerechten niet kent, proeven we met onze ogen en 

oren en verkennen onze smaken. We leren over (dode en levende 😉 ) componisten en we volgen 

onze indrukken en belevingen op in een eigen portofolio. Nadien heb je een map vol mooie 

herinneringen. Een leuke bijkomstigheid: voor het vak Muzieklabo-Concertbezoek hebben we maar 

om de 2 à 3 weken één uur les. 

Bovenkant document 

Muziekgeschiedenis 
Gewoon. Puur. Geschiedenis. Een tijdlijn. Oudheid – middeleeuwen – -renaissance – barok – klassiek  

romantiek – twintigste eeuw – hedendaags …. Meer dan 2000 jaar muziek. Een vat vol verhalen, 

honderden mensenlevens, ontdekkingen, ontwikkelingen,… Van het Seiklioslied tot Billie Eilish. Er is 

geen verschil: het gaat altijd over menselijke emoties. 

Bovenkant document 

 

Muzieklabo klassiek 3.3 
Ma 17u Jongeren, 18u Volwassenen in Centrum;  Ma 19u Graad klas in Berendrecht: Hier verdiepen we 

ons in de wondere wereld van de klassieke muziek.  We gaan aan de slag met partituren en analyseren 

de harmonie, de structuur, de vorm…. Drie- en vierklanken kennen geen geheimen meer.   We 

ontdekken alle mogelijke klassieke toonladders, maar ook de jazz-modi en toonsystemen uit de 

wereldmuziek die hun plaats in de klassieke muziek verwierven… 

Hoe zit dat weer met die verschillende sleutels en waarom moeten sommige instrumenten 

transponeren? Welke maatsoorten bestaan er allemaal en hoe spelen we best moeilijke ritmes en 

Italiaanse benamingen?  Met al deze elementen gaan we praktisch aan de slag.  Partituren lezen en 

ontcijferen wordt kinderspel. Een opfrissing en uitbreiding van alles wat je als klassieke muzikant nodig 

hebt.  

Bovenkant document 

Muzieklabo jazz pop rock 3.3 
Do, 19u15, Mariaburg: JPR-theorie in de praktijk. Labo voor de JPR-studenten 3.3 

Hoe zit het nu weer met die akkoorden? Wanneer kan ik welke toonladder gebruiken? 

We frissen onze kennis wat op en gaan er daarna mee aan de slag op ons instrument. 

Bovenkant document 

Muzieklabo oude muziek 3.3 
Verschillende lesdagen en locaties: Ondertussen een klassieker in ons lessenpakket. Ondergedompeld 

worden in alle aspecten van oude muziek. Ontdek het volledige programma hier. Je hoeft niet in de 

optie oude muziek te zitten om deze lessen te volgen. 

Bovenkant document 

 

https://youtu.be/9RjBePQV4xE
https://youtu.be/DyDfgMOUjCI
https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/uploads/ekeren_muzieklabo_oude_muziek_19_20.pdf

