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Woord vooraf
Als docenten van Fulco Muziekonderwijs zijn wij trots deze nieuwe cursusinformatie  
aan u te kunnen presenteren. Ons collectief bestaat uit een samenwerkingsverband van  
gediplomeerde muziekdocenten met een individuele lespraktijk.

Door samenwerking binnen het muziekcollectief kunnen we:

•  de kwaliteit van het muziekonderwijs op een hoog niveau houden
•  een gevarieerd lesaanbod bieden
•  diverse samenspeelvormen bieden
•  voorspeelmiddagen/avonden organiseren
•  professionele concerten verzorgen

 
Wij wensen u/jullie een heel plezierig en muzikaal cursusjaar toe!

Maak kennis met de docenten van het muziekcollectief 

en informeer naar de lesmogelijkheden. 

Van 13.00 tot 16.00 uur in de foyer van 

het Fulcotheater. Kom een instrument uitproberen, 

doe mee aan een puzzeltocht en geniet 

van de livemuziek.

OPEN DAG

zaterdag 11 september 2021
 

Muziekschool
Fulco Muziekonderwijs is een collectief van zelf-
standig ondernemende docenten die gezamenlijk 
muziekles verzorgen voor iedereen in IJsselstein en 
omgeving. Het is dé vertrouwde muziekschool in 
de buurt. Het collectief van docenten wordt onder-
steund door de Stichting ter Bevordering van het 
Muziekonderwijs (SBMO).

Informatie
Voor vragen over lessen kunt u rechtstreeks  
terecht bij de docent (pag. 5). Voor algemene vragen: 
info@fulcomuziekonderwijs.nl

Kijk ook op www.fulcomuziekonderwijs.nl voor de 
meest actuele informatie.

Leslocaties
De lessen worden o.a. in ‘t Fulcotheater, theater  
Pantalone of bij de docent thuis gegeven.

Cursusjaar 
Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. 
In de vakanties die gelden voor het basisonder-
wijs wordt geen muziekles gegeven. De docenten  
bepalen zelf de start- en einddatum van de zomer-
vakantie. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden 
met de schoolvakanties die gelden voor Midden  
Nederland. 
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Samen Spelen 
Een belangrijk aspect van het  
musiceren, is het samen spelen. 
Door de samenwerking is het  
mogelijk dat leerlingen uit ver- 
schillende disciplines samen 
kunnen werken. Dit onder  
begeleiding van de docent. Ook 
zijn er diverse samenspel vormen 
mogelijk.

Studeren
Een muziekinstrument bespelen 
gaat niet vanzelf, daar moet je wat 
voor doen. Het is belangrijk dat 
de leerling zoveel mogelijk iedere 
dag thuis oefent. Natuurlijk ver-
wachten we ook een stimulerende 
houding van de ouders, zeker bij 
jonge kinderen.

Concerten
Regelmatig worden er in het 
jaar gezamenlijk kleine en grote  
concerten voor ouders en belang-
stellenden georganiseerd. Deze 
worden verzorgd door zowel  
de leerlingen als de docenten  
en vinden o.a. plaats in ‘t Fulco-
theater. De jaarlijks terugkerende 
concerten zijn het Leerlingencon-
cert, het Gevorderdenconcert en 
de voorspeelavonden. Voor meer 
informatie kunt u ook op de  
website terecht.

De docenten:

Blokfluit Zsofia Pásztói 06-4239 1875 zsofia.pasztoi@fulcomuziekonderwijs.nl

Fulco’s kinderkoor Elea Bekkers 06-2090 6005 elea.bekkers@fulcomuziekonderwijs.nl

Viool Lisa Eggen 06-4279 0474 lisa.eggen@fulcomuziekonderwijs.nl

Altviool Lisa Eggen 06-4279 0474 lisa.eggen@fulcomuziekonderwijs.nl

Cello Gala Lozynska 06-3810 4720 gala.lozynska@fulcomuziekonderwijs.nl

Dwarsfluit Anita Dam-Stoop 06-2018 0777 anita.dam-stoop@fulcomuziekonderwijs.nl

Saxofoon Ruud Raike 06-4111 9208 ruud.raike@fulcomuziekonderwijs.nl

Gitaar (akoestisch) Annedee Jaeger 06-2071 3935  annedee.jaeger@fulcomuziekonderwijs.nl
  Joop Leemans 06-1224 1248 joop.leemans@fulcomuziekonderwijs.nl

Gitaar (elektrisch) Joop Leemans 06-1224 1248 joop.leemans@fulcomuziekonderwijs.nl

Basgitaar Thijs Visscher 06-1876 1109     thijs.visscher@fulcomuziekonderwijs.nl

Piano Jacqueline Dekker 06-4420 6690 jacqueline.dekker@fulcomuziekonderwijs.nl
  Elice de Gier 06-2136 6760 elice.de-gier@fulcomuziekonderwijs.nl
  Aletta Sebus 06-5122 9419 aletta.sebus@fulcomuziekonderwijs.nl
  Lineke Lever  06-4139 1515 lineke.lever@fulcomuziekonderwijs.nl

Slagwerk Amand de Ligt 06-2456 4387 amand.deligt@fulcomuziekonderwijs.nl

Zang Jacqueline Dekker 06-4420 6690 jacqueline.dekker@fulcomuziekonderwijs.nl
  Elea Bekkers 06-2090 6005 elea.bekkers@fulcomuziekonderwijs.nl

Harp Heleen Bartels 06-2327 1738 heleen.bartels@fulcomuziekonderwijs.nl

Muziekplezier 1 Zsofia Pásztói 06-4239 1875 zsofia.pasztoi@fulcomuziekonderwijs.nl
Muziekplezier 2 Elea Bekkers 06-2090 6005 elea.bekkers@fulcomuziekonderwijs.nl 

Op onze website kunt u specifieke informatie over de docenten vinden. www.fulcomuziekonderwijs.nl

Algemene informatie muziek
Het muziekonderwijs is opgezet en bedoeld als  
middel om jonge en volwassen mensen te leren  
zelfstandig te musiceren. Veel aandacht wordt  
besteed aan de presentatie, binnen, maar nog veel 
leuker en spannender, buiten muziekschoolverband. 
Het Muziekcollectief streeft er naar om in alle vakken 
instrumentaal onderwijs aan te kunnen bieden. Op  
dit moment worden de meest gangbare vakken  
gegeven. Bij voldoende belangstelling voor een  
instrument dat in deze brochure niet staat aange-
geven zal er worden gezocht naar een docent voor  
dit instrument.

Instrumenten
De cursist moet in principe zelf in het bezit zijn van een 
(studie) instrument. Soms is een huurinstrument een 
uitstekende optie om de lessen mee aan te vangen. 
Voor advies over het aanschaffen of huren van een 
instrument kunt terecht bij de docent. 

Met een aantal instrumentale vakken kan worden  
gestart bij een richtleeftijd vanaf 6/7 jaar, bijvoor-
beeld blokfluit, dwarsfluit en piano. Viool en cello 
kunnen - in overleg met de docent - vaak nog op 
jongere leeftijd gestart worden (4 of 5 jaar). Voor de 
overige instrumenten is een richtleeftijd van 7/8 jaar 
een prima leeftijd voor instrumentaal onderwijs.

Tarieven
De docenten stellen hun eigen tarieven vast, deze 
kunt u vinden op de website (www.fulcomuziek- 
onderwijs.nl) bij de desbetreffende docent. De ta-
rieven kunnen verschillen, oa. door verschil in 
aantal lessen. Bij leerlingen die op 1 september 
2021 21 jaar of ouder zijn kan de docent verplicht zijn 
om 21% btw in rekening te brengen op het lesgeld. 
Volwassen leerlingen wordt geadviseerd hierover 
contact op te nemen met hun docent.

Ook houders van een U-pas zijn 
welkom bij het muziekcollectief.
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Introductielessen
Een muziekinstrument……. is dat wat voor jou? Wie weet! Daar kun je snel achter komen. In de 
maanden september en oktober kun je namelijk via Fulco Muziekonderwijs voordelig een aantal 
introductielessen volgen. Dat geldt voor alle instrumenten en ook voor zang. De introductie- 
cursus is een mooie test om te kijken of het gekozen instrument echt jóuw instrument is. De  
minimumleeftijd verschilt per instrument. Kinderen, tieners én volwassenen zijn allemaal welkom. 

Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Vraag de docent naar de mogelijkheden of vraag een proefles aan op de homepagina van  
onze website. 

Muziekplezier 1 en 2

Muziekplezier 1 (leeftijd 4 tot 6 jaar)

Spelen met muziek is de beste muzikale kennismaking die er is! Het ontdekken van muziek en 
het plezier dat je ermee kunt hebben staat centraal in deze cursus. Op speelse manier gaan de 
kinderen aan de slag met nieuwe liedjes, bewegen op muziek en het bespelen van klein (Orff) 
instrumentarium. Zo leren we over muzikale parameters als toonhoogte, tempo en dynamiek. 
Je bent nooit te jong voor muziek! 

Muziekplezier 2 (leeftijd 6 tot 8 jaar)

In deze cursus gaan we verder aan de slag met zingen, bewegen, luisteren en zelfs het zelf 
componeren van muziek. We werken met instrumenten als boomwhackers, klokkenspellen, 
maracas, ritmestokjes en nog veel meer percussie-instrumenten. Tijdens deze cursus zullen de 
kinderen ook in groepjes met opdrachten aan de gang gaan en steeds zelfstandiger muziek 
leren maken. Het spelenderwijs leren staat altijd centraal!

Fulco’s Kinderkoor
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud en gek op zingen? Dan is Fulco’s Kinderkoor zeker iets voor jou!

Zingen is altijd leuk. Of het nou onder de douche is of op de fiets naar school, het maakt je 
vrolijk en voelt goed. Nóg leuker is het om samen met anderen te zingen! Wist je dat het ook 
nog gezond is? Met ingang van september 2018 is IJsselstein een nieuw kinderkoor rijker;  
Fulco’s Kinderkoor. Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud en gek op zingen? Dan is dit koor  
zeker iets voor jou! Op maandagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur wordt er, onder leiding van  
operazangeres Elea Bekkers, gezellig maar ook heel serieus gewerkt aan stemvorming,  
expressie, zuiverheid, timing en balans. Ook leer je de basis van muziektheorie, noten lezen en 
koordirectie. Dit alles doen we aan de hand van een afwisselend repertoire vol kinderliedjes, 
popmuziek, musicalstukken, klassieke muziek en wereldmuziek. Als je zelf goede ideeën hebt 
voor leuke liedjes dan is daar ook ruimte voor! Bij deze activiteit van Fulco Muziekonderwijs is 
plezier het belangrijkste en spelenderwijs leren staat centraal!

fulcomuziekonderwijs.nl

Dwarsfluit
De dwarsfluit is een populair instrument voor jong en oud, waar je al snel op kunt spelen en 
wat een ideaal samenspel instrument is. Met dwarsfluitles kun je op ongeveer 6-jarige leeftijd al 
beginnen. Er wordt dan gestart met een kunststoffluit, waarna er overgestapt kan worden op 
een dwarsfluit met een gebogen kopstuk, waardoor de fluit korter wordt. Op 8/9-jarige leeftijd 
speel je op de “gewone” dwarsfluit. In de fluitlessen (privé of duo-les) staat het “plezier beleven” 
aan de muziek bovenaan. Dit wordt bereikt door veel verschillende soorten muziekstijlen aan te 
bieden, het enthousiast begeleiden van de leerling en het stimuleren van het samenspel.

Blokfluit 
De blokfluit is een prachtig instrument voor kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassen om zowel in 
je eentje als in een ensemble te spelen. De blokfluitfamilie bestaat uit diverse instrumenten: de 
sopranino, sopraan, alt, tenor, bas,  subbas en contrabas. Die kun je allemaal leren bespelen! Je 
speelt van noten maar ook speel je uit het hoofd en leer je improviseren. Thuis heb je een cd en 
een boek. Meestal begin je op sopraanblokfluit, in een groepje of individueel. Later kun je naast 
je les in een ensemble mee gaan doen. Volwassenen zijn ook heel erg welkom, vraag naar de 
mogelijkheden. 

Fluiten met Visjes
Voor de jongere leerling (plm. 5 jaar) zijn er lessen met muziekspelletjes, beweging, liedjes 
en verhaaltjes. Zo leer je spelenderwijs de beginselen van het blokfluit spelen, herkennen van 
ritmes en muzikale begrippen als hoger / lager. Via kikkervisjes werk je toe naar het noten-
schrift. Je kan individueel op elk moment beginnen. Een cursus van 15 groepslessen Fluiten 
met Visjes start in oktober en begin maart. 
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Drums
Het drumstel is een slaginstrument. De eerste slaginstrumenten kwamen al voor in de oer-
tijd! Ritme is overal en altijd aanwezig, daarom tikt iedereen wel eens met zijn handen of 
voeten een ritme. Drummen is heel leuk en is het vrij snel aan te leren. Hedendaagse popmu-
ziek vormt een belangrijk deel van lesstof en is daardoor steeds vernieuwend. Het drumstel 
is behalve zeer ritmisch ook dynamisch, melodisch en bovenal een fysiek instrument. Het 
drumstel wordt met handen en voeten bediend en vereist daarom veel controle over je licha-
melijke bewegingen. Drummen is goed voor de ontwikkeling van je algehele coördinatie en 
motoriek. Omdat het zo’n fysiek instrument is is het drumstel, afhankelijk van lichaamsbouw 
en lengte, geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, maar natuurlijk ook voor volwassenen.

Piano
De piano is een veelzijdig instrument, je kunt je ontwikkelen in klassiek, pop, blues, impro-
visatie en samenspel...noem maar op! Pianoles is geschikt voor jong en oud, beginnend of 
gevorderd. Vanaf 5 jaar is het een geschikte leeftijd om te starten. Er wordt gewerkt aan 
verschillende speelvaardigheden die nodig zijn voor de diverse muziekstijlen. Muzikaliteit, 
techniek en op een speelse wijze leren noten lezen en nog veel meer maken onderdeel van 
het programma. Natuurlijk is het ook leuk om op te treden, jaarlijks zijn er concertjes, je kan 
dan solo spelen of ook met andere muzikanten van de muziekschool. 

Piano lichte muziek
Bij piano lichte muziek ligt het accent vooral op de improvisatie; het spelen van akkoord- 
symbolen, het improviseren van melodieën, bluesimprovisatie en/of jazzakkoorden. De lessen 
zijn geschikt vanaf 7 jaar, bij het begin-onderwijs wordt er ook gewerkt aan een klassieke 
lesmethode, zodat je in de breedte wordt opgeleid. Voor jongeren en volwassenen die 
misschien al een muziekachtergrond hebben is het een extra uitdaging om met deze les- 
methode te werken. Ook zangers die zich zelf willen begeleiden op de piano kunnen zich al gauw 
de begeleidende akkoorden eigen maken. Het is natuurlijk leuk om als muzikant met anderen 
samen te werken. Tijdens de jaarlijkse concertjes kun je dit samenspel ook in de praktijk brengen.  
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Gitaar akoestisch 

De gitaar is een veelzijdig instrument. Je kunt er uiteenlopende soorten klassieke muziek 
op spelen, maar bijvoorbeeld ook flamenco, jazz, pop en latin. In de lessen wordt door de 
enthousiaste docenten veel aandacht besteed aan een goede speelhouding en techniek. Al 
na een paar lessen kun je eenvoudige melodietjes spelen. Ook leer je in de lessen spelender- 
wijs noten lezen. Het spelen van akkoorden is een vast onderdeel van de lessen. Er zijn 
verschillende lesvormen mogelijk, raadpleeg daarvoor de website. Met gitaarlessen kun je  
beginnen vanaf zeven jaar, wel wordt er aangeraden van te voren advies te vragen over de 
aanschaf van een instrument.

Gitaar elektrisch
Gitaar is een instrument waarop je zowel akkoorden als melodieën/solo’s, kunt spelen. Elke 
muziekstijl kent zijn eigen akkoorden, een jazzgitarist speelt heel andere akkoorden dan bij-
voorbeeld een rockgitarist, en heeft ook zijn eigen manier van soleren/improviseren. Dat 
laatste uit zich ook in de toonladders, zoals de ‘bluestoonladder’.  Zowel de elektrische als de 
akoestische gitaar (staal- en nylonsnaren) wordt veel gebruikt in pop, rock, funk, jazz, latin 
en blues. Vanaf 8 jaar (of jonger) kun je gitaarles krijgen. Er zijn ook kleinere gitaren om op 
te beginnen, ook kan je direct op een electrische gitaar beginnen. 

De lessen worden ingericht naar de muziekstijl die jij leuk vindt. Natuurlijk maak je ook  
kennis met andere muziekstijlen om je technische en muzikale vaardigheden te verbre-
den. Dan kun je denken aan b.v. improviseren, op het gehoor uitzoeken van gitaarpartijen,  
kennis van het notenschrift, etc. Uiteindelijk leer je de dingen die voor jou belangrijk zijn. Noten  
lezen is niet noodzakelijk om goed te kunnen musiceren. 

Basgitaar
De basgitaar is een relatief jong en eenvoudig instrument dat een grote verantwoordelijkheid 
in de band geeft. Als bassist ben je het verband tussen ritme, harmonie en melodie. Dat klinkt 
misschien wat gewichtig maar het is juist heel leuk! Wat doet die baspartij nou met het liedje? 
Waarom zijn die noten zo? Deze vragen en meer zullen tijdens mijn lessen beantwoord worden. 
Het maakt niet uit hoeveel je kunt of hoe ver je al bent, mijn lessen zijn aangepast op jouw  
niveau. Samen komen we er wel uit!

8



fulcomuziekonderwijs.nlfulcomuziekonderwijs.nl

Saxofoon
De saxofoon is een instrument met een prachtige expressieve klank. Vanaf 6 kan je al  
beginnen met het spelen op de altsaxofoon. Deze is het meest geschikt (voor kinderen) 
om mee te starten. Als je wat ouder bent kan je ook beginnen of overstappen op tenor,  
sopraan of baritonsaxofoon. Op saxofoon kan je heel  veel verschillende leuke muziek- 
stijlen spelen. Naast het spelen van klassieke muziek maak je ook kennis met pop, 
jazz of klezmer, barokmuziek, swing- of bigband muziek. 

Tijdens de lessen werken we o.a. aan een mooie klank, een goede ademhaling en  een ont-
spannen  houding en speelmanier. Je ontwikkelt je muzikale gehoor, je gevoel voor ritme en 
je leert noten lezen. Mocht je niet zeker weten of saxofoonspelen  iets voor is, kom dan een 
beginnerscursus van 5 lessen doen. Je mag dan gratis gebruik maken van een huursaxofoon. 
Ook kan je bij de docent een saxofoon huren of kopen.

Zang - Vocal Coaching 
Voor zangles hoef je geen instrument aan te schaffen, je eigen unieke stemgeluid heb je altijd 
bij je en iedereen kan leren zingen. Tijdens de zangles gaan we o.a. werken aan de ademsteun, 
klank en articulatie, muzikaliteit, expressie, houding en microfoontechniek.

•  Kies de stijl die bij je past, van klassiek tot pop, jazz of musical. 
•  Jaarlijks zijn er concertjes, van kleine tot grote podia. 
•  Voor kinderen, jongeren en volwassenen: ook voorbereiding op audities 
 of voor opleidingen. 
•  Voor koorzangers: ondersteuning zangtechniek
•  Zang en Pianobegeleiding: jezelf leren begeleiden op de piano d.m.v. akkoordsymbolen, 
 dit kan ook zonder notenschrift.
•  Voor sprekers en docenten: ademsteun, expressie en houding.

Harp
De harp stamt uit de tijd dat de mensen nog gingen jagen met pijl en boog. Als ze hun pijl 
afschoten, maakte de snaar op de boog een mooi geluid. Zo kwamen ze op het idee van een 
harp. Ze spanden meer snaren op hun boog en konden zo liedjes spelen.

In een orkest zie je altijd een grote pedaalharp. Maar je hebt ook kleinere, keltische harpen. 
Op zo’n keltische harp ga je spelen als je op harples komt. Op de harp kun je klassieke muziek 
spelen, maar ook volksmuziek uit bijvoorbeeld Ierland en Zuid-Amerika. Omdat je op harp 
niet alleen melodieën maar ook akkoorden speelt, kun je heel goed samenspelen met andere 
instrumenten zoals fluit of viool. En als je graag zingt is het heel erg leuk om jezelf te leren 
begeleiden op de harp.

Je kunt al beginnen met harpspelen als je 7 of 8 jaar bent. Er zijn verschillende winkels in 
Nederland waar je harpen kunt huren of kopen. Meestal is huurkoop ook mogelijk.

Viool of altviool
De heldere viool en de warme altviool lijken veel op elkaar, maar zijn ook heel verschillend. 
Bij Fulco Muziekonderwijs kun je beide instrumenten uitproberen voordat je een keuze 
maakt. Iedereen vanaf 4 jaar is welkom: kinderen, jongeren en volwassenen! In de lessen 
werken we aan het ontwikkelen van muzikaliteit en techniek, spelen we veel samen en leer 
je over muziektheorie, zoals het lezen van noten. Plezier staat altijd voorop! Ook buiten de 
één-op-één lessen is er de mogelijkheid om samen muziek te maken. Bijvoorbeeld met 
leeftijdsgenoten in ensembles en bij leerlingenconcerten. Tijdens een proefles is er een 
instrument beschikbaar. Daarna is het mogelijk om een (alt)viool te huren of kan er samen 
gezocht worden naar een geschikt instrument om aan te schaffen.

 

Cello
Bij Fulco Muziekonderwijs kun je nu ook cello les krijgen. Je kunt al jong beginnen met cello  
leren spelen - vanaf 4-5 jaar. Bij jonge kinderen die nog geen noten kunnen lezen gaat 
het leren in de vorm van spel. De ouder krijgt tijdens de les ook de beginselen van dit  
strijkinstrument mee om zo thuis samen te kunnen oefenen. Noten leren lezen komt later  
spelenderwijs aan de orde. In de lessen wordt gewerkt aan techniek, repertoire en samenspel  
andere instrumenten (bijvoorbeeld piano of viool). Ook wordt er samengespeeld tijdens 
de jaarlijkse groepslessen en leerlingenconcerten. Het is mogelijk een cello te huren bij een  
instrumentenfonds of een cellobouwer. Er wordt begonnen op een kleine cello, waarna je kan 
doorgroeien naar een hele cello.
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Er zijn verschillende manieren om u aan te melden: 

•  door het invullen van een contactformulier 
 op de website www.fulcomuziekonderwijs.nl

•  door de docent rechtstreeks te bellen op zijn/haar mobiele nummer

•  door een proefles aan te vragen op 
 de homepagina

•  door een online lesovereenkomst in te vullen via   
 de link op de homepagina van onze website, dit   
 alleen na overleg / afspraken met de docent

Cursusvoorwaarden

Fulco Muziekonderwijs werkt met lesovereenkomsten tussen 
de docent en de cursist. De overeenkomst houdt in principe 
een abonnement over het cursusjaar in, maar het kan ook 
een pakket zijn van bijvoorbeeld 10 lessen of een andere 
afspraak op maat. Het cursusjaar loopt van september tot en 
met juni. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de docentenpagina’s
op de homepagina van onze website. 

Met ingang van het cursusjaar 2020/2021 gebruiken wij online lesovereenkomsten.  
Dat betekent dat u via een link op onze website een formulier online invult en verzendt.  
Na akkoord van de docent is de overeenkomst geldig. Deze lesovereenkomst bevat de  
algemene cursusvoorwaarden. De link naar de online lesovereenkomst kunt u vinden op 
onze website: www.fulcomuziekonderwijs.nl

 O P E N  D A G
 11 SEPT

 13.00-16.00 UUR

 FULCOTHEATER

Hoe aanmelden?


