Datum 8-06-2017
La Bonne Espérance,
De diverse sites waar men muziektheorie en noten kan leren lezen.
http://www.artezmusictools.nl Dit is meer voor gevorderden!!
http://users.belgacom.net/koen.mertens/beginp/mutheori/beginner.htm Zeer eenvoudig!
static.digischool.nl/mu/noten/
www.muzieklerenlezen.nl/
les 1 tm 60 gratis !!
Lees en leer je het liefst in het Nederlands, dan kun je terecht op de website
muzieklerenlezen.nl. Deze site biedt zestig gratis basislessen over bladmuziek en noten leren
lezen. Ook kun je hier gratis oefenen met het herkennen van noten en het herkennen van de
duur van de noten. Meer lessen zijn toegankelijk als je een betaald abonnement neemt.
Platform: Online.
Taal: Nederlands.
Gratis: Ja.
http://home.scarlet.be/gregabdijkoor/notatie.html
http://home.planet.nl/~teuli049/petrucgreginleid.htm#Kort
http://www.jacmuse.com/041708trc/101706trc/index.htm Engels !!!
http://www.popschoolmaastricht.nl/college_muziekles_op_internet.php Geeft
verschillende sites aan.
http://www.noten-leren-lezen.nl
https://sites.google.com/site/stemtechniek/de-moeilijkheid-van-koorzingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Italiaanse_muziektermen
http://static.digischool.nl/mu/noten/ en
static.digischool.nl
https://www.khanacademy.org/humanities/music/music-basics2
Khan Academy is een platform dat online lessen biedt in allerlei onderwerpen. In de
muzieksectie vind je de music basics: twee series met instructiefilmpjes die je de
basisbeginselen leren van noten, ritme en bladmuziek lezen. In de filmpjes wordt stap voor stap
uitgelegd hoe bladmuziek in elkaar zit, met behulp van tekst en tekens op een notenbalk in
beeld. Voorbeelden van een echt orkest laten zien hoe de dingen die je leert in de praktijk
klinken.
Platform: Online.
Taal: Engels.
Gratis: Ja.
Zowel voor iOS als voor Android is er een app die Name That Note heet. De apps zijn niet van
dezelfde maker, maar de inhoud is vergelijkbaar: het zijn allebei eenvoudige apps die je laten
oefenen in het herkennen van noten op de notenbalk. Je krijgt een noot of een aantal noten te
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zien en door middel van meerkeuze moet je aangeven welke noot dit volgens jou is. Je kunt
kiezen of je wilt oefenen met de G-sleutel of de F-sleutel. Aan het eind van de sessie krijg je je
score te zien.
Platform: iOS en Android.
Taal: Engels.
Gratis: Ja.
Music Notation Training is een app voor de browser Google Chrome. Wanneer je deze browser
op je computer geïnstalleerd hebt, kun je de app eraan toevoegen. Het programmaatje werkt
simpel maar doeltreffend: het laat een aantal noten op de notenbalk zien, en je moet aangeven
welke noten dit zijn. De app houdt bij hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt. Je kunt oefenen met
verschillende sleutels. Ook kun je kiezen of je oefent met losse noten of met akkoorden. De app
heeft ook een functie waarmee je je muzikale gehoor kunt trainen. Je krijgt dan een noot te
horen en moet aangeven welke dit is.
Platform: Google Chrome.
Taal: Engels.
Gratis: Ja.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jsplash.musictutor&hl=nl
Met deze app train je je vaardigheden op het gebied van bladmuziek lezen. De app biedt ook
een korte uitleg van de G-sleutel en de F-sleutel. Wanneer je die een beetje kent, kun je
beginnen met oefenen. Je krijgt steeds een notenbalk te zien met één noot erop. Je moet
aangeven welke noot dit is. De moeilijkheidsgraad kun je zelf instellen. Wanneer je er te lang
over doet of teveel fouten maakt, ben je 'af'. Na afloop kun je je foute antwoorden bekijken en
krijg je het juiste antwoord te zien. Platform: iOS en Android.
Taal: Engels.
Gratis: Ja.
Het boek "In-koor-natuurlijk-zingen" van Klaziene van der Vinne.
Leren zingen in een koor van Kunstfactor sectorinstituut amateurkunst.
Werkboek koorscholing van module B van de koorscholingscursus volgens het
Raamleerplan Koristenopleiding (2000). Een uitstekend bruikbare uitgave voor het trainen
en ontwikkelen van vaardigden voor de koorzanger. Met uitleg over en praktische
opdrachten bij de onderwerpen Stemvorming, Toonhoogte en Toonduur. Samenstelling:
Harry Camstra, Tine Scholten
http://www.bladmuziekshop.nl/blad-zingen-koor-tijs-krammer-p-209358.html
Het boek: Van Blad Zingen Koor - Tijs Krammer
Dit zijn wat voorbeelden er zijn veel meer sites.
Theo Hoens

