
Muziekdag Pentatoniek 
met veel improvisatie.

Voor therapeuten, leerkrachten, begeleiders en geïnteresseerden

Liederen uit verschillende culturen: Ierland, Zuid-Amerika, Spirituals en meer.

Eénstemmige liederen met begeleiding van instrumenten , 
canons en meerstemmige liederen.

Doen, ervaren, inzicht.

Verschillend tussen pentatoniek en tertsenmuziek in karakter en werking.
Spelen op de maat, vanuit de puls en ademend spelen

Gebruik in de klas, in de groep en in de therapie.

Neem graag je eigen instrument mee i.v.m. liedbegeleiding en improvisaties !.

Praktisch:  16 februari 11.00 – 15.00 (therapeuten tot 16.00)
Locatie: Vrije school de Vuurvogel, Faunalaan 250 Driebergen, te lopen van station
Prijs: €40 tot 15.00,  €50 tot 16.00  (reductie is mogelijk bij voldoende deelnemers.)

Accreditatie therapeuten wordt aangevraagd. Tot nog toe altijd gekregen.
Informatie en aanmelding:   Vincent de Vries  Vincentdt@live.nl  06 8149 6303

een  dag met plezier en diepgang , inleven en uitleven...



Omschrijving van de muziekdag:

Doel:
 beleving van en inzicht in verschillende soorten Pentatoniek in karakter en werking in 

relatie tot diatonische/ tertsen-muziek (de 'alledaagse'muziek).
 Pentatoniek gedifferentieerd kunnen inzetten voor verschillende doelgroepen.

Elementen ochtend en middag eerste deel: 
 Zingend beginnen. 
 Pentatoniek in veel oudere volksmuziek: Iers/Keltisch, Zuid-Amerika, Verre Oosten etc.
 Verschil tussen pentatoniek en tertsenmuziek (meeste muziek vanaf de Renaissance/Barok)

ervarend: wat is verschil in karakter en werking? 
 Pentatonische muziek met en zonder grondtoon (vrije school: schoolkind / kleuter)
 Op de puls, op de woordstroom, op de maat en ademend spelen en zingen.
 Quintenmuziek: speciale Pentatoniek. Ademend, gecentreerd rond de A. Gebruik bij jongste

kind. 
 Incarnatie, baby, muziek in het voorgeboortelijke en in de engelenwereld. Klankwereld 

(hemel) vs melodie (aarde, levenslijn.)
 Ontwikkelingsfasen van mens (kind!)  en mensheid. Quintfase en tertsenfase.
 instrumenten; welke passen meer bij pentatonisch welke meer bij tertsenmuziek?
 Oefeningen en improvisaties (o.a. van Michael Deason Barrow).

Middag 2e deel vanaf 15.00 (vooral voor therapeuten maar iedereen welkom)

 Pentatoniek en andere leeftijdsfasen: ouderdom, laatste levensfase, sterven
 Pentatoniek bij ziektes (dementie, kanker) Het omhullende van de quint. 
 Pentatoniek voor de 'gezonde' mens.
 Evt casus,  therapeutische aspecten.   


