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Muziek…
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… geeft je een identiteit

… geeft je een plek in de wereld

… is een middel om de wereld naar je hand te 

zetten



Muziek…
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… is iets wat mensen doen

… is van betekenis voor ieder mens

… heeft voor ieder mens een eigen betekenis

… heeft betekenis die biografisch verankerd is

… kan betekenis krijgen omdat muziek betekenis 

‘affordeert’



Musici…
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... zijn specialisten in muzikale betekenisgeving

… kunnen op drie manieren met ‘de ander’ een

relatie aangaan
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Producent Klant

Aanbieder Consument

Musicus dialoog
‘De 

Ander’

Artistiek

Economisch

Dialogisch

Drie muzikale relaties
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Een dialogische musicus…

7

… is nieuwsgierig naar ‘de anderen’ als potentieel 

publiek

… probeert te begrijpen wat de betekenis van 

muziek voor ‘de anderen’ zou kunnen zijn

… werkt met de affordanties die muziek-in-context 

biedt

… verrijkt het leven van ‘de anderen’ met haar 

muzikale professionaliteit



Vragen die een organist moet

leren stellen:
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Wat is dit voor kerk? Wanneer is het gebouwd?
Door wie? Wie bouwde het orgel? Waarom? Wat
is dit voor plek? Wat is dit voor dorp? Wat is dit
voor streek? Wie woont hier? Wie hebben hier
gewoond? Wat hebben mensen beleefd in, rond
en met deze kerk? Welke muziek werd hier
gespeeld? Welke planten groeien hier? Woont er
een uil in de kerktoren? Spookt het op het
kerkhof? Wordt hier nog gedoopt? Getrouwd?
Begraven? Gepreekt? Wie ligt er in de grafkelder?
Waar staat het koffiezetapparaat? Wie heeft de
sleutel? En wat kan ik daar mee in mijn muziek?
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Losdorp
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Losdorp
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Werkwijze: Wederkerigheid
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…Connectie maken met de context

(wat is hier, wie zijn hier, wat speelt hier)

…Artistieke concepten ontwikkelen

(materiaal creëren op basis van improvisatie, compositie en co-

creatie) 

…Terugbrengen in de context



Meer voorbeelden
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uit het curriculum van het Prins Claus Conservatorium

…Muziek en Dementie

…Artistic Reflective Week

…NAIP Summercourse
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