
‘In het eerste project werkte ik met GarageBand, 
een muziekproductieprogramma van Apple. Dat is 
perfect als je net muziek begint te maken. Voordat 
ik het onderwijs in ging werkte ik als componist 
en sound designer. Omdat ik al veel met Apple-
producten had gewerkt, kon ik mijn eigen ervaring 
goed gebruiken. De leerlingen maakten alleen en in 
groepjes muziek, en leerden zo verschillende dingen 
over melodie, ritme, samenklank en muzikale lagen. 
Op de iPad kun je dingen als bas, melodie en ritme 
heel gemakkelijk over elkaar leggen zonder eerst 
instrumentale vaardigheden te ontwikkelen, wat in 
de traditionele muziekles wel eerst zou moeten. Dit 
is juist de kracht van de iPad. Je leert op deze manier 
natuurlijk geen muziekinstrument te bespelen, maar 
wel alle theoretische begrippen en het kritisch en 
analytisch luisteren naar muziek. Zo is de iPad een 
aanvulling op het traditionele muziekonderwijs. En je 
kunt ook muziekinstrumenten opnemen, dus theore-
tisch gezien zou je een nummer kunnen maken van 
opgenomen instrumenten en software-instrumenten 
uit GarageBand.’

Computer op schoot
‘In het tweede project gebruikte ik de iPad als 
informatiemedium. De leerlingen moesten zelf een 
liedje kiezen dat ze wilden spelen, en ze moesten in 
zes weken zelf uitzoeken hoe ze dat konden doen. Ze 
gingen dus zelf op internet op zoek naar informatie, 
en moesten zelfstandig iets leren spelen. Veel kinde-
ren kunnen vaak al wat spelen zonder dat ze ooit les 
hebben gehad, en ze hebben mij niet nodig om op 
YouTube te kijken. De iPad was zeer geschikt voor dit 
project, want iedereen heeft een computer op schoot. 

Er zijn allerlei apps waarmee je akkoorden kunt op-
zoeken, of songteksten. Je kunt het ding gewoon op 
je keyboard zetten en het als bladmuziek gebruiken. 
De leerlingen konden uit zichzelf van alles leren.’

‘Het werkte goed. Het leukst was een bandje van 
zeven meiden. Vanwege de grootte had ik er aanvan-
kelijk mijn twijfels over, want iedereen moest wel een 
eigen taak hebben. Uiteindelijk hebben ze echt een 
fantastisch liedje gemaakt, met twee keyboards, een 
bas, een gitaar en een zangduet. Ik heb ze niets hoe-
ven uitleggen. De gitarist en de bassist hadden nooit 
eerder deze instrumenten bespeeld, maar het werd 
een heel groot succes. Toen we aan het eind van het 
jaar wat tijd over hadden, hebben we dit nog een 
keer gedaan in andere groepjes, omdat de leerlingen 
het project zo leuk vonden.’

Persoonlijke band
‘Ik vind het belangrijk dat leerlingen mijn muziekles-
sen leuk vinden. Ze blijven nu al regelmatig hangen 
na de les. En ze vinden de dingen die ik hiervoor 
deed met sound design en compositie ook interes-
sant. Het is wel een voordeel dat ik niet zo oud ben:  
ik weet nog een beetje wat cool is. Ik doe heel af en 
toe ook wel dingen van bijvoorbeeld The Beatles, 
maar meestal werk ik toch met popliedjes van nu. 
Het leukste aan lesgeven vind ik dat je een persoon-
lijke band opbouwt met je leerlingen. Ik krijg ontzet-
tend veel voldoening als leerlingen met plezier bezig 
zijn en met een blij gevoel de klas uitlopen. Dat is 
tien keer leuker dan een schouderklopje krijgen van 
je baas aan het eind van een drukke werkdag.’

Afgestudeerde muziekdocenten geven les 
in het primair onderwijs, het voortgezet 
onderwijs, op muziekscholen en op maat-
schappelijke werkterreinen waar muziek een 
educatieve rol vervult. Ze spelen daarnaast 
in ensembles en popbands, geven workshops 
muziek, zetten projecten op voor muziek-
scholen, leiden een koor of organiseren com-
munity music met amateurs en professionals.

iPads in het  
muziekonderwijs
Project opleiding Docent muziek

Marc Brunner gaf tijdens  
zijn opleiding Docent muziek 
aan het Conservatorium  
van Amsterdam les op  
het Berlage Lyceum in  
Amsterdam. Als experiment 
kreeg een tweede klas havo 
een jaar lang iPads in bruik-
leen om bij elk vak te gebrui-
ken. Tijdens de muzieklessen 
maakten de leerlingen zelf 
muziek met de iPad en 
leerden zij dit middel te 
gebruiken om informatie 
over muziek op te zoeken. 
‘Werken met een iPad  
was nooit eerder gedaan  
in een klas, en de leerlingen 
vonden het te gek om voor 
een jaar met een iPad te  
werken in de klas.’

‘Het is een voordeel dat ik 
niet zo oud ben, ik weet 
nog een beetje wat cool is’

Conservatorium van Amsterdam – Docent muziek
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‘Ik werkte al op de administratie van Tivoli toen 
ik hoorde dat de directeur in gesprek was met het 
Utrechts Archief over de archivering van alle affiches, 
tickets en foto’s die bewaard waren gebleven. Alles 
lag ongeordend in grote mappen op de zolder van 
Tivoli Oudegracht. Als eerste ben ik begonnen met 
het maken van een overzicht van alle concerten die er 
zijn geweest, want dat was er niet. Van veel optre-
dens hadden we alleen een paar foto’s of het affiche, 
en daar staat meestal geen jaartal op.

Als je op zo’n zolderkamer staat, is een archief inder-
daad heel stoffig, letterlijk. Maar als je laat zien wat je 
gevonden hebt, komt het vanzelf tot leven door alle 
herinneringen die mensen hebben. Een van mijn col-
lega’s bijvoorbeeld belandde na het concert van Pearl 
Jam in 1992 in de kroeg met zanger Eddie Vedder. 
Een paar maanden later stond Pearl Jam op Pinkpop 
en droeg Vedder een zelfgemaakt Tivoli-shirt. Hij zei 
dat hij nooit meer ergens anders in Nederland wilde 
spelen. Dat shirt heeft het archief helaas niet gehaald; 
het werd verscheurd toen hij het publiek in sprong.’

Hoogleraar
‘In eerste instantie was het alleen de bedoeling dat 
het materiaal gearchiveerd zou worden, om het 
beschikbaar te stellen aan publiek en onderzoekers. 
Bij het inrichten van een archief moet je nadenken 
over een indelingsmodel: wat is de beste manier van 
ordenen? Ik had het geluk dat Theo Thomassen, 
hoogleraar Archiefwetenschap aan de UvA en 
voormalig directeur van de Reinwardt Academie, 
mijn stagebegeleider was. Van hem heb ik veel 
geleerd; zijn indelingsmodel was bijvoorbeeld een 
stuk minder conservatief dan het standaardmodel dat 
het Utrechts Archief voor ogen stond. Wij hebben ook 
de context van het archief en de bedrijfsprocessen 
van Tivoli erin betrokken.

Toen het archief eenmaal vorm kreeg, kwamen we 
al snel tot de conclusie dat we er meer mee moesten 
doen. In 1989 trad Nirvana op in Tivoli. Het schijnt 
dat het een heel slecht concert was, maar hoe slecht 
precies, en waarom, dat vertelt de poster niet. 
Vandaar dat we op het idee kwamen om het archief 
digitaal te ontsluiten op een interactieve website. 
Bezoekers kunnen daarop hun eigen ervaringen kwijt, 
zodat we het kunnen horen van de mensen die er zelf 
bij waren. Het archief wordt daardoor voorzien van 
een context en krijgt een tweede, persoonlijke laag. 

Behoud van erfgoed komt niet alleen neer op bewa-
ren; het wordt pas waardevol als het ook een context 
heeft. Dat leer je op de Reinwardt Academie.’

Publieksparticipatie
‘Behalve hun herinneringen kunnen bezoekers ook 
foto’s of tickets uploaden naar het archief. Ons archief 
is verre van compleet en we verwachten dat het door 
de participatie van het publiek nog flink kan groeien. 
Het is mooi dat er door de inzet van moderne tech-
nieken zo veel nieuwe mogelijkheden ontstaan voor 
archieven. Het ironische is wel dat er tegenwoordig 
veel minder bewaard wordt dan vroeger. Uit de jaren 
tachtig hebben we stapels met posters, maar van het 
gothic-festival Summer Darkness in 2007 lukt het me 
bijvoorbeeld niet om een beeld in hoge resolutie te 
bemachtigen. Digitalisering betekent niet per defi-
nitie dat dingen beter bewaard blijven: er crasht wel 
eens een harde schijf, en de website die we gemaakt 
hebben, zal ook ooit weer verdwijnen.

Ik weet nog niet of ik later ook in archieven zal blijven 
werken. Het archief van Tivoli staat dicht bij me om-
dat ik er al werkte en omdat ik heel veel van muziek 
houd. Dat is denk ik het belangrijkste: dat je werk 
vindt dat dicht bij je staat.’

Het artwork-archief van Tivoli is te zien op  
tivoli.nl/tijdmachine

Reinwardt Academie – Cultureel erfgoed

‘Behoud van erfgoed  
komt niet alleen neer op 
bewaren; het wordt pas 
waardevol als het ook een 
context heeft’

Dertig jaar pop-affiches  
in de tijdmachine
Archief poppodium Tivoli
Voor zijn derdejaarsstage  
bij het Utrechtse poppodium 
Tivoli kreeg Pim van Dinther 
de opdracht om het artwork 
van de concerten van de  
afgelopen dertig jaar te  
archiveren. Uiteindelijk werd 
het archief volledig gedigita-
liseerd en op een interactieve 
website ontsloten voor het 
publiek. ‘Een stoffig archief 
komt vanzelf tot leven met de 
herinneringen van mensen.’

Bij het beheer en behoud van cultureel 
erfgoed is archivistiek een belangrijk aspect. 
Binnen de Reinwardt Academie kun je je erin 
specialiseren door de minor Archieven te 
volgen. Als je ook stage loopt bij een archief 
en een afstudeeronderzoek op dit gebied 
doet, kun je (naast je bachelor Cultureel 
erfgoed) ook het diploma Archivistiek B  
behalen. De Reinwardt Academie is naast  
de Hogeschool van Amsterdam de enige 
hbo-instelling in Nederland waar dit mogelijk 
is. De minor is een samenwerking tussen 
beide hogescholen.

19 februari 1988: Red Hot Chili Peppers

4 maart 1992: Pearl Jam 11 november 2006: Kaiser Chiefs
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