
LEERPLAN 
MUZIEK

Trias heeft jarenlange ervaring met lesgeven. Onze cursisten leren muziek op een 
instrument, krijgen zangles of gebruiken de computer om muziek te produceren. 
Tijdens de lessen maakt Trias gebruik van vier ontwikkelingsniveaus:

Aan de hand van alle disciplines die Trias de cursisten biedt, loop je individueel een 
ontwikkelingsfase door. De manier waarop en het tempo waarin je deze fase doorgaat, 
hangt af van de hoeveelheid oefening en aanleg van de cursist. De docent kijkt bij elke 
cursist welk onderdeel de meeste aandacht nodig heeft of wat past bij de diegene om 
een goeie aansluiting te vinden. Lessen worden aangeboden in groepsverband, maar 
ook privélessen. 

TRIAS MUSIC FEST  
Volg je een jaarcursus muziek in een groep? Dan ga je in het voorjaar 6 weken in een band 
spelen en met een bandcoach  toewerken naar een spetterend optreden tijdens het Tri-
as Music Fest (TMF). De bandlessen vervangen de gewone lessen, je volgt dus 6 weken 
een ander rooster. In het najaar kun je online aangeven op welke dagen je beschikbaar 
bent. Tijdens TMF maken muziekleerlingen kennis met verschillende instrumenten en 
leren ze echt samenspelen. Onze ervaring is dat de bandlessen en de optredens heel 
motiverend zijn voor de leerlingen.

SAMENSPELEN

 
AANDACHTSPUNTEN

OEFENEN VAN VAARDIGHEDEN EN 
MUZIEKSTIJLEN

NOTEN LEZEN EN SCHRIJVEN

MUZIEK ZELF BEDENKEN EN 
UITVOEREN

PRESENTEREN, REFLECTEREN EN 
ONTMOETEN

Deze aandachtspunten komen gedurende het 
cursusjaar regelmatig aan bod. De docent weet  
uiteraard welke vaardigheden er nodig zijn om een 
instrument zo goed mogelijk te leren bespelen en 
computerprogramma zo makkelijk mogelijk te begrijpen. 
De lessen worden op zo’n manier ingericht, dat de 
expertise van de docent duidelijk naar boven komt. 
Echter, gaat dit niet zonder oefenen. Ook geld hier: 
oefening baart kunst. De omgeving waar de cursist 
zich bevindt, kan hierbij helpen om zinvol en met 
plezier te oefenen.

BEKWAMEN EXCELLERENORIËNTEREND ONTWIKKELEN


