Flierefluiten
Een cursus voor kinderen uit groep 3 & 4
Marion Schopman
Dit jaar studeerde een oud-leerling
van mij af voor haar master aan het
conservatorium. Natuurlijk ben ik

het gebruikte instrument: de Fife
van Yamaha, al pas ik deze voor de
eerste lessen aan.

gaan luisteren en was ik trots! Ze
behoorde ooit tot mijn eerste
lichting Flierefluiters. Inmiddels
heeft de cursus voor kinderen uit
groep 3 & 4 de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn de cassettebandjes vervangen door cd’s. Hierop
staan de klinkende voorbeelden van
elk liedje met daarna hetzelfde liedje
maar dan alleen de begeleiding.
Verder krijgen de leerlingen elke
week een huiswerkblad mee, de
zogenaamde ‘ik-oefen-weerkaart’.
Hierop staan de oefeningen die ze
(liefst twee keer) per dag even
kunnen doen. Je hebt zes dagen de
tijd om te oefenen en mag elke keer
het aantal symbooltjes achter de
oefeningen die je gedaan hebt
inkleuren. In de les kan ik later zien
of alles begrepen is en of een kind
aan oefenen is toegekomen. Een
verjaardag blijkt bijvoorbeeld een
zeer tijdrovende gebeurtenis te zijn
die wel een week kan duren!
Onveranderd is het aantal leerlingen
(tien in een les van 45 minuten) en

De combinatie van aanblazen én je
vingers goed op de gaatjes doen, is
voor veel kinderen uit groep 3 & 4 te
veel in één keer. Mijn eerste lessen
geef ik daarom alleen op de kop van
de Fife, waar ik de stemkurk uit
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verwijder. Zo gepiept, zo gedaan als
je de fluit even in de hete stoom
houdt. Je krijgt dan een soort
Thumpy, de mooie houten versie van
Wil Offermans. Omdat kinderduimen te klein zijn om de open
zijkanten goed dicht te houden, heb
ik de ‘duimstop’ ontwikkeld: een
kraanleertje met vilt, elastiek en een
knoopje. Een rode voor rrrrrechts,
de linker zwart.
Je kunt op deze manier vier verschillende tonen spelen: f, g, cis en fis. In
drie lessen leren de kinders goed
aanblazen en kunnen (met begeleiding van een cd) liedjes spelen van
en op één of meer tonen.
In de vierde les doe ik de stemkurk
er weer in en krijgen ze de rest van
de fluit. We kunnen de liedjes die ze
eerst alleen op de kop hebben
gespeeld nu proberen op de hele
fluit. Het aanleren van de grepen
gebeurt met behulp van kleurplaten
als geheugensteuntje en het per
nieuw geleerde noot invullen van
een grepentabel.
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De cursus is geheel auditief. Er
wordt veel gezongen, bewogen en
gemarcheerd (linkerbeen eerst!).
Naast nieuwe liedjes en het herhalen
van de oude, is het voor- en naspelen
van ritmes en korte melodietjes een
vast onderdeel van de les, net als het
bekijken van de door de kinderen in
de loop van de week ingevulde ikoefen-weerkaart, het zelf verzinnen
van stukjes en het doen van gekke
ademoefeningen. Een eerste kennismaking met het aanzetten gaat met
behulp van rijstkorrels (op het
puntje van je tong en dan proberen
de prullenbak te raken) en als er
even tijd is, doen we ook een
dirigeerspel. Aan het einde van de
les neem ik nog een keer uitgebreid
het huiswerk door en schrijf met
ieder kind apart de aandachtspunten
op.
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De laatste les is een feestelijk
optreden voor familie, vriendjes en
buren, die altijd enthousiast zijn en
blij verrast hoeveel ze geleerd
hebben in een paar maanden tijd.

en fluit, maar ook door het moeten
oefenen thuis, een steeds hogere
drempel. Met landelijk steeds
minder jonge fluitleerlingen, zou
een nieuwe Berdien, Thijs of James
wel erg welkom zijn!

Het voordeel van dit soort lessen is
tweeledig. Ze zijn voor de klant
relatief goedkoop, waardoor meer
kinderen muziekles kunnen volgen.
Er wordt per slot gewerkt met een
grote groep en een Fife kost
ongeveer een tientje. Voor mij is het
een mooie vijver waar de leukste
vissen (meisjes én jongens) vanzelf
boven komen drijven en – als het
even meezit – gaan ze verder, al
moet ik zeggen dat dat de laatste
paar jaar wel een stuk minder is
geworden. De overgang naar de
echte dwarsfluitles blijkt voor veel
ouders zowel door de kosten van les
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