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ACHTERGROND PROJECT

Redenen voor muziekdocenten om geen inclusieve muzieklessen te 

geven kunnen zijn dat zij:

• onbekend zijn met of onzeker zijn over het gebruik van 

aangepaste/technologische muziekinstrumenten of over de 

didactiek ervan (Youth Music, 2020)



ACHTERGROND PROJECT

Maar: studenten krijgen vaak maar beperkte 

leermiddelen aangereikt om met mensen met een 

beperking te werken (Laes & Westerlund, 2017)

Dus… hoe goed zijn zij voorbereid?

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) wilde 

studenten beter voorbereiden op inclusief 

muziekonderwijs



ARTIST-IN-RESIDENCE DRAKE MUSIC SCOTLAND

CvA nodigde Drake Music Scotland 

uit om met studenten te werken

Deze Schotse organisatie loopt 

voorop wat betreft hun kennis over 

muziek maken met musici met 

beperkingen en muziektechnologie



ARTIST-IN-RESIDENCE DRAKE MUSIC SCOTLAND
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ARTIST-IN-RESIDENCE DRAKE MUSIC SCOTLAND

Karin van Dijk (van stichting My Breath My Music), bespeler Magic 

Flute, was uitgenodigd bij het componeren en spelen in een inclusief 

muziek ensemble





PROGRAMMA ARTIST-IN-RESIDENCE

Het programma kende 3 programmalijnen:

• Infomeren/kennis delen

• hands-on werken, zelf ervaren

• nadenken over meer filosofische vraagstukken

Drake Music Schotland:

• Aanpak en visie inclusief muziek maken

• Digital Orchestra

• Componeren en samenwerken

Karin vertelde over My Breath My Music, de Magic Flute en haar ervaringen als muzikant

Hands-on:

• Introductie ThumbJam en iPad als instrument

• Notion, FigureNotes

• Musiceren in een inclusief ensemble































iPad setup:

• iPad

• Mic standaard

• Clip

• Speaker met kabel (minirig 3)

Maakt van je iPad een Instrument

Investering – lijkt duur, maar dat is het niet

Inclusief, want geeft veel mogelijkheden. Ook voor kinderen zonder 

beperking die niet naar vioolles gaan!



WAT LEERDEN STUDENTEN OVER MUZIEKTECHNOLOGIE?

"Dat muziek gemaakt door mensen met een beperking met digitale 

instrumenten niet “mindere” muziek is […], maar enkel muziek die op een 

andere manier wordt gemaakt."

"De kwaliteit van de toon van digitale instrumenten […] is veel beter dan ik

had verwacht."

"Ik heb gezien wat er allemaal mogelijk is qua technologie en dat bijna niks 

meer onmogelijk is."



EXTRA INFO

• https://drakemusicscotland.org

• https://figurenotes.org

• https://mybreathmymusic.com/

• https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/trainingen-en-conferenties/my-music-

ability-muziek-voor-iedereen/

https://drakemusicscotland.org
https://figurenotes.org
https://mybreathmymusic.com/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/trainingen-en-conferenties/my-music-ability-muziek-voor-iedereen/
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