De wereld verandert. De manier waarop jonge mensen in aanraking
komen met muziek verandert. Muziek is overal en altijd beschikbaar,
via geluid en beeld. Niettemin is de manier waarop we jonge mensen
muziekles geven de afgelopen 200 jaar bijna niet veranderd. En deze
traditionele didactiek, gebaseerd op het overdragen van ambachtelijke
artistieke vaardigheden, begint te kraken in een tijd waarin jonge
mensen veel meer keuzes hebben dan in het verleden.
Wat gebeurt er als we er niet meer vanuit gaan dat de
docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat
de docent de leerling moet uitdagen zichzelf muzikaal
te ontwikkelen? Wat ‘als de muziek er al is’ in onze
leerlingen? Dat is de centrale vraag van het boek dat
deze titel draagt en dat op 30 januari gepresenteerd zal
worden in Rozet Arnhem en is geschreven door Suzan
Lutke.
Als de muziek er al is wil een lans breken voor een
muziekdidactiek en -pedagogiek die past in onze tijd.
Het biedt een frisse blik op de wijze waarop jonge
mensen muziek leren maken en op de vernieuwing
van het muziekonderwijs. Word je getriggerd
door het bovenstaande? Ben je muziekdocent,
conservatoriumstudent, leerkracht in het
basisonderwijs, dirigent, muziekschool-directeur of
beleidsambtenaren cultuur? Zorg dat je erbij bent de
30e. Alleen samen kunnen we werkelijk een verandering
maken.
De boekpresentatie zal anders zijn dan je waarschijnlijk
verwacht. Je kunt op vele manieren geïnspireerd
worden. Door Suzan en anderen te horen spreken, door
te spelen in de muziekspeeltuin, te discussiëren met
gelijk- en andersgestemden, door workshops te volgen
bij musici die in het boek zijn geportretteerd, door te
luisteren en genieten van optredens. Als klap op de
vuurpijl zal het Jeugdorkest van Eendracht Eerbeek
(JOE!) laten horen en zien dat muziek in iedereen zit.
Met wie maar mee wil doen!

Rozet Arnhem is een prachtig gebouw dat speciaal
voor deze gelegenheid wordt ingericht als een
muziekspeeltuin. Het festival is voor iedereen
toegankelijk en het boek is met korting te koop
(€ 15,-). Wel graag even aanmelden via cultuuroost.nl
Rozet, Kortestraat 16, Arnhem
15.30 uur inloop
16.00 uur welkom, officiële boekpresentatie
en start festival
16.30 uur festival ‘als de muziek er al is’ met
workshops, debatten en interactieve
optredens
18.00 uur optreden van alle aanwezigen & Jeugdorkest
Eendracht Eerbeek o.l.v. Suzan Lutke
18.30 uur einde
Suzan Lutke is musicus, muziekdocent en
onderwijskundige. Zij heeft gewerkt als muziek- en CKVdocent in het voortgezet onderwijs en was docent en
onderzoeker methodiek en didactiek aan het Utrechts
Conservatorium. Ook zit Suzan in de Gelderse denktank
Het Muzieklab opgezet door Cultuur Oost met middelen
uit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK).
Muziek
verbindt je
met jezelf,
de ander
en de wereld

