
De Blazersklas 



Wat is de Blazersklas? 

• De Blazersklas is een methode voor 
groepsgewijs muziekonderwijs. 

• Alle leerlingen van de Blazersklas beginnen 
zonder enige voorkennis op een blaas- of 
slagwerkinstrument. 

• Vanaf de eerste les leren de kinderen in 
orkestverband hun instrument bespelen. 



Waarom de Blazersklas? 

• Een kind dat samen met andere kinderen in 
een groep leert spelen is succesvoller en 
beleeft meer plezier.  

• Het begin is makkelijk en motiverend. 

• Het groepsgebeuren schept een band.  

• Musiceren in een orkest is ook nog eens leuk! 

 



 

• Kinderen die in orkestverband een instrument 
leren bespelen ontwikkelen zich sociaal en 
intellectueel beter. 

• De Blazersklas is relatief goedkoop. 

 



De begeleiding  

• De Blazersklas wordt geleid door een Blazersklas 
dirigent.  

• Deze dirigent is veelal het centrale aanspreekpunt 
voor de Blazersklas. 

• De dirigent wordt ondersteunt door één of 
meerdere vakdocenten, die samen met de 
dirigent verantwoordelijk zijn voor het juist 
aanleren van de blaas-adem techniek, houding en 
handgrepen van de verschillende instrumenten.  



De uitvoering 

• Het model voor de Blazersklas is het symfonisch 
blaasorkest. Daarbij worden de volgende 
instrumenten gebruikt: 

• Fluit 
• Klarinet 
• Saxofoon 
• Trompet 
• Trombone 
• Hoorn 
• Slagwerk 
 

 
 



• Als de leerlingen zich hebben opgegeven voor de 
Blazersklas dan komt het moment van de 
instrumentenkeuze. 

• De leerlingen geven een eerste, tweede en derde 
keuze op voor een instrument. 

• De docent zal dan de bezetting van het orkest 
gaan indelen. 

• Alle leerlingen krijgen binnen dit concept een 
instrument en worden wekelijks d.m.v. de 
Essential Elements methode wegwijs op het 
instrument gemaakt.  

• De Blazersklas is in de regel een tweejarige 
cursus.    

 



De methode Essential Elements 

• Essential Elements is een complete methode voor 
beginnende blazers die zowel geschikt is voor een 
voltallig blaasorkest als voor groeps- of individuele 
muzieklessen.  

• Elke leerling krijgt een lesboek met een meespeel-CD, 
die de leerling stimuleert om ook thuis te oefenen.  

• Theorie en geschiedenis van muziek, schrijf- en 
improvisatieoefeningen komen het hele boek door aan 
bod. 

• Daarom voldoet de methode ook aan de 
opleidingseisen voor bijv. de landelijke muziekexamens 
voor de HaFaBra sector.  



De kosten  

• De half jaar durende pilot blazersklas kan 
dankzij sponsering van Harmonie St. Caecilia, 
werkgroep Basisschool/dorp en stichting Te 
Voot aangeboden worden voor slechts €40,- ! 

• Normaal zijn de kosten van de naschoolse 
Blazersklas €180,- per schooljaar. Dit is 
compleet met les, lesmateriaal en instrument. 

 



Aanvang 

• Donderdag 9 januari gaat de pilot Blazersklas 
van start. 

• M.u.v. vakantie en feestdagen is de Blazersklas 
iedere donderdag van 15.15 tot 16.15 uur. 

• Hopelijk tot 9 januari!   

 

Harmonie st. Caecilia Geulle 


