
Hou je van jazz en popmuziek?  
 
Wil je graag meer leren over akkoorden en hoe je songs kan begeleiden aan de piano/op 
gitaar? 
Wil je leren hoe je kan functioneren in een band? 
Wil je weten wat verschillende stijlen zoals jazz, funk, blues en reggae typeert en hoe je ze 
kan leren spelen? 
 
Dan is de optie jazz/pop/rock piano of gitaar en/of jazz/pop/rock groepsmusiceren 
misschien wel iets voor jou! 
 

INFO 

Tijdens de maand september kan je iedere dinsdag (piano) vanaf 17u en woensdag (gitaar) in de 

namiddag/avond terecht in het filiaal Koksijde voor vrijblijvende info bij de lesgevers. 

 

piano : Wouter Van den Broeck 

gitaar : Dimitri Elegheert 

 

Adres: Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde 

Mailadres: stapwest@koksijde.be 

 

  

NIEUW !! 
 

Piano optie jazz/pop/rock 
Gitaar optie jazz/pop/rock 
Groepsmusiceren piano/gitaar optie jazz/pop/rock 
vanaf 3.1 (middelbare graad) 



 

Goed om weten : 
 

leerlingen piano/gitaar VANAF 3de en 4de graad kunnen kiezen uit : 
 

• 1u piano/gitaar instrument optie jazz/pop/rock – 1u piano/gitaar optie 
jazz/popensemble – 1u muzieklab 

• 1u piano/gitaar instrument optie klassiek – 1u piano/gitaar optie jazz/popensemble – 
1u muzieklab 

• 1u piano/gitaar instrument optie klassiek – 1u piano/gitaar groepsmusiceren optie 
klassiek – 1u muzieklab 
 

 

Wat houdt de optie instrument jazz/pop/rock piano of 
gitaar in?  
 

De optie piano of gitaar jazz/pop kan gevolgd worden vanaf de 3de graad (middelbare 

graad). Naast het verder ontwikkelen van het lezen van partituren, wordt er ook veel 

aandacht besteed aan het leren omzetten van akkoordsymbolen in een gepaste 

begeleiding. Hier worden verschillende stijlen bij betrokken met jazz als rode draad. Er 

is echter aandacht voor de voorkeuren van de leerling. Daarnaast is improvisatie en de 

link tussen gehoor en motoriek (een muzikaal idee in noten op  je instrument omzetten) 

een centraal gegeven. Ook een goeie timing (in het ritme leren spelen) en sound 

(touché en frasering, werken met elektrische piano/ gitaareffecten,.) zijn belangrijke 

aspecten van de lessen.  

 

Wat houdt jazz/pop/rock groepsmusiceren in?  
 

In de lessen groepsmusiceren leer je een brede waaier aan stijlen. Van jazz, en blues tot 

funk, reggae, enz.. Het repertoire wordt aangepast aan de bezetting van het ensemble. 

Je leert welke ritmes en harmonieën eigen zijn aan al die genres en hoe je ze kan 

toepassen op je eigen instrument. Je leert je rol kennen binnen een ensemble, zij het 

als lid van de ritmesectie (piano, gitaar, drum, bas) of als melodisch instrument 

(saxofoon, fluit, trompet,…). Soms houden we ons aan een vaste structuur, soms is er 

ruimte voor improvisatie. Het belangrijkste is plezier vinden in samen musiceren!  

 


