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MUZIEK MET SCIENCE BIJ T. METISSIMO

Een muziek-theoriecursus met nieuwe inzichten voor en door jeugdigen! 

Muziek met een scheutje Science komt samen in de serie: Taal der Tonen. (ISBN/EAN: 978-90-
824927-1-2 vanaf januari 2017). De eerste groep is nov. 2017 gestart. 
Nieuw is het instapniveau "de Opmaat" vanuit het basisonderwijs of de aanvangende muziek-
leerling. Daarna kan men gemakkelijker doorstromen naar een orkest, ensemble of koor.
Cursisten die jarenlang meehielpen kwamen uit (jeugd)orkesten, (kinder/jeugd) koren, muziek-
talentklassen, science-studenten en enthousiaste papa's en de mama's.
Start - vanaf 7-11-2016 
Tijd en plaats    Bemmel, (meerdere plaatsen in Lingewaard of daarbuiten mogelijk)
Level BasisWijs    OPMAAT - ca. 6 lessen bij kleine groep 
Level A    KLINKEN!- 12 lessen incl. 2 proeftoetsen 
Level B    KLOK-WIJS - 12 lessen incl. 2 proeftoetsen 
Kosten    Gratis lessen tot januari 2017,  boek & materialen zijn  15 Euro.

INSTAPNIVEAU EN VERVOLG-LEVELS 
Taal der Tonen Deel 0: OPMAAT, BasisWijs Muziek (basis-onderwijs)
De ontdekkingsreis door Muziekland begint met een Geheimzinnige Muziekklok met Conso & 
Disso en de Notenkraker die overnachten in een piep-kein Noten-hotelletje. Bubbeltonen klinken en 
nootjes worden gekraakt Het basislevel muziek is vergelijkbaar met schoolzwemmen A, het 
verkeers- en EHBO schooldiploma.
Taal der Tonen Deel 1: KLINKEN! Level A
Conso & Disso ontdekken samen met de Notenkraker een Tijdloper. Het Noten-hotel is gegroeit en 
er verschijnen meer Taal-springtonen en Wiskundefiguren op de Muziekklok. Tafels en breuken 
gaan een beetje meedoen bij "nootjes kraken, maatjes maken". Een bubbelduet klinkt!
Taal der Tonen Deel 2: KLOK-WIJS! Level B
Conso & Disso ontmoeten Quinter de Sprinter. Het Notenhotel lijkt wel een wolkenkrabber en de 
Notenkraker maakt rappe maten. De Metis Muziekklok komt nu echt van pas!
Taal der Tonen Deel 3, 4, 5 etc. zijn in de maak met zoal: Samenklank, Vadertje Tijd, de tip 
van Leopold enz. 
Toetsing    vrijblijvend of in overleg  

SPECIALISATIES IN LEERPROCESSEN
Docenten die actief betrokken zijn bij T. Metissimo zijn allen ervaren gediplomeerde 1e en 2e 
graads docenten Science, Muziek (praktijk en/of theorie) etc.. Kenmerkend zijn de specialisaties in 
leerprocessen. Muziek is voor iedereen! 


