
      Werkdagen  Impressie en Expressie

Improviseren 
met instrumenten

 werkdagen voor ontwikkeling door muziek!

Neem graag je eigen instrument(en) mee !!
een  dag met humor en diepgang , inleven en uitleven...

Werken vanuit wat je al in je hebt, maar wellicht nog meer in kunt zetten ….

zondag 19 mei in “de Vuurvogel” in Driebergen
door: Vincent de Vries

Hoe kun je aansluiten bij wat de ander doet, inleven en volgen
of juist eigenwijs je antwoord geven, een eigen weg gaan van contrasten,

of meer samen een weg zoeken van aansluiten én een ander thema aanbieden ?
 Dit kan al of niet vanuit een therapeutische of opvoedende intentie. 

We doorlopen de verschillende leeftijdsfasen.

19 mei van 11.00 to 16.30 in de Vrije school de Vuurvogel in Driebergen.
Faunalaan 250. Kosten: 35 euro. Accreditatie aangevraagd.

Vincent de Vries  Vincentdt@live.nl  06 8149 6303

Deze werkdag is bruikbaar en voedend voor therapeuten, leerkrachten,
begeleiders, ouders en ieder, die zichzelf beter wil leren kennen.
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We zullen een paar mooie (meerstemmige) liederen zingen en begeleiden met instrumenten. 

In de ochtend staat het werken me bodypercussie en eenvoudige instrumenten centraal.
Bodypercussie en werken met klinkend materiaal is de basis van het instrument bespelen. Je
bent bezig met geluid, klank, maat en ritmes, dynamiek, expressie, luisteren en (re-)ageren, 
samenwerking, etc. (dit is de ontwikkeling van simpel naar steeds complexer c.q. van fysiek 
naar ik en wij) Omdat de ingewikkeldheid van een instrument en het kunnen bespelen er niet
tussen zit, ga je met de basis-elementen zelf aan de slag. 

 In de middag komen dan de specifiekere instrumenten aan bod en kun je je eigen 
instrument goed inbrengen, maar ook andere uitproberen. (Je kunt ook bij de eenvoudige 
instrumenten blijven.) Deze instrumenten zijn  allen ontstaan vanuit klinkend materiaal en 
body-percussie inclusief stem-expressie. 
We zullen de sociale interacties van de verschillende leeftijdsfasen doorlopen als oerweg 
voor het improviseren en voor de (muzikale) ontwikkeling. Dit leidt dan vanzelf naar het 
werk van de therapeut en de opvoeder.
He 2e deel van de middag staat het therapeuisch/ opvoedende centraal.

Programma 

 10.30  Inloop met thee en koek
 11.00-12.30 Algemeen ochtenddeel, waarbij we de positieve krachten van de vier 

basisemoties bang, boos, vreugde en verdriet met beweging, stem en instrumenten 
onderzoeken . 

 12.30-13.15 Lunch met vegetarische soep en drinken. Graag eigen brood meenemen.
 13.15-14.45 Kort vervolg ochtend. Verdieping met behulp van het 3-dimensionele 

model van emoties. Daarbij komt de menskundige onderbouwing. Praktisch maken. 
 14.45-15.00 theepauze
 15.00-16.30 Het geleerde toepassen in eigen casussen. Evaluatie en vooruitblik.

De dag wordt vormgegeven door Vincent de Vries, muziekdocent en koorleider in 
Driebergen (opleidingen Helicon en de Wervel) 

Praktisch:
Tijd: 19 september van 11.00 tot 17.00.  Inloop met thee & koek vanaf 10.30.
Plaats: Driebergen Vrije school, Faunalaan 250.    Postcode; 3972PS
Kosten:     35€ (reductie mogelijk, in overleg.)

Voor vragen en aanmelding ; 
Vincent de Vries    Vincentdt@live.nl         06 8149 6303
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