BLOKFLUIT LEREN IN DE STEINERSCHOOL

Luc Cielen

In de steinerschool wordt er dagelijks gemusiceerd. Zowel zang als instrumentaal spel komen
daarbij aan bod. Vanaf de eerste klas krijgen de kinderen een sopraanblokfluit en leren ze die
op het gehoor bespelen. De kinderen leren de juiste vingerzetting door nabootsing van de
leerkracht of van andere kinderen.
Er zijn drie momenten in de schooldag waarop de kinderen blokfluit kunnen leren:
1. Tijdens de ochtendmuziek
2. Tijdens de individuele verwerking in de periodelessen
3. Tijdens de muzieklessen (meestal ’s namiddags)

Tijdens de ochtendmuziek gebeurt het blokfluitspelen klassikaal; er is dan geen individuele
aanpak. Een tweede leerkracht kan wel een kind apart nemen om te oefenen in een ander
lokaal.
Tijdens de individuele verwerking in de periodelessen gebeurt het oefenen op de blokfluit
strikt individueel.
Tijdens de muzieklessen is er zowel klassikaal als individueel onderricht mogelijk.
De ochtendmuziek gebeurt bij voorkeur met een groep van twee of drie klassen. Klassen 1-23 samen (eenstemmige muziek) en klassen 4-5-6 samen (meerstemmige muziek).
Waarom klasoverstijgend werken in de ochtendmuziek?
Muzikaal is het beter om met een grotere groep te zingen. De klank is voller en
homogener.
Kinderen van wie de stem nog niet goed zit (brommers) komen sneller tot goed
zingen.
De oudere kinderen zijn stemvaster dan de jongere en kennen meer liederen van het
repertoire. Daardoor leren de jongere kinderen de liederen ook sneller.
Instrumentaal is het interessanter. In de groep 1-2-3 komt er variatie in de
eenstemmige muziek omdat de derde klas de altblokfluit erbij neemt. Eenvoudige
instrumentale meerstemmigheid – bijvoorbeeld door het spelen in kwinten en/of
octaven - kan op die manier ontstaan. In de groep 4-5-6 zijn er meer mogelijkheden
om instrumentaal te variëren.
Het meerstemmig zingen in de groep 4-5-6 gaat beter in zo’n klasoverstijgende groep
dan in een kleine groep die beperkt is tot één klas.
Tijdens de ochtendmuziek wordt er gekozen uit
- het repertoire voor de jaarfeesten
- het repertoire voor het systematisch leren bespelen van de blokfluit.
De beide liedrepertoires wisselen elkaar voortdurend af. Na een lied uit het
feestrepertoire volgt een lied uit het blokfluitrepertoire met blokfluitspel. Dan weer
een lied uit het feestrepertoire. De afwisseling moet niet strikt 1 – 1 zijn, maar mag
ook 2-1 of 1-2 zijn. Geleidelijk - na enkele weken - lopen beide repertoires in elkaar
over, waarbij liederen uit het feestrepertoire ook op de blokfluit gespeeld worden.
Tijdens de individuele verwerking van de periodelessen is er gelegenheid om kinderen
individueel te helpen bij het blokfluitspel. Meestal gebeurt dat tegen het einde van de
periodeles als enkele kinderen klaar zijn met hun opdrachten, of naar de mening van de
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leerkracht voldoende gewerkt hebben aan hun taken of gewoon nood hebben aan even iets
anders doen.
Tijdens de muzieklessen wordt er intensiever en gerichter gewerkt aan het correct leren spelen
op de blokfluit. Zowel klassikaal als individueel. In deze lessen wordt een deel van de lestijd
gebruikt om systematisch en gestructureerd te werken rond het leren bespelen van de
blokfluit. Het repertoire is hetzelfde als dat wat in de ochtendmuziek aan bod komt.

Wat is er specifiek aan deze methode?
- Ze maakt gebruik van het kinderlied. Elke melodie wordt zowel gezongen als
gespeeld. Het zingen gaat vooraf aan het spelen. Er worden in de beginfase geen
aparte instrumentale stukken gespeeld.
- De toonruimte wordt systematisch uitgebreid van koekoeksterts tot chromatiek.
- Ze maakt intensief gebruik van transpositie; elk lied wordt in verschillende
toonaarden gezongen en gespeeld. Daarmee ontdekken de kinderen vanaf het begin de
mogelijkheden van het instrument.
- Ze is gerelateerd aan het op het gehoor leren spelen. Notenleer is geen basisvereiste,
maar komt er in een later stadium wel aan te pas.
Voorbeeld van een indeling van de ochtendmuziek begin september:
Niet aankondigen wat je gaat doen of gaat zingen zoals meestal gedaan wordt in het
onderwijs, maar onmiddellijk beginnen zingen. Uitleg over een lied geef je altijd
tussendoor, maar steeds héél kort en is niet na elke zangbeurt nodig.
Een herfstlied zingen. Indien er nog geen herfstliederen gekend zijn, het lied aanleren
door voorzingen en nazingen. Neem dan ook een kort en eenvoudig lied. Niet verder
doen tot het lied gekend is, maar na enkele voor- en nazingbeurten en oefenen van de
tekst een ander (kort en eenvoudig) lied nemen. Morgen kan het eerste lied (en alle
volgende liederen) verder geoefend worden. Het is ook typisch voor het dagelijks
musiceren dat een lied niet in één les hoeft gekend of afgewerkt te worden.
Het lied Koekoek zeg me toch voor- en nazingen. Bij hoeveel jaren leef ik nog mag
het aantal door de kinderen gekozen worden. Dit enkele keren doen.
De blokfluit laten vastnemen en de vingerzetting oefenen. Vingerzetting oefenen
terwijl de kinderen zingen (zie volgend blad). Tot slot de melodie spelen op de
blokfluit (zo goed en zo kwaad als ’t gaat). Dit is het onderdeel van de
ochtendmuziek waaraan het meeste tijd besteed wordt begin september.
Het herfstlied even hernemen (2 à 3 maal).
Het tweede blokfluitlied aanleren: Koekoek, waar ben je? Alleen zang en
onmiddellijk daarna het lied Koekoek zeg me toch weer op de blokfluit spelen.
Een volgend herfstlied voorzingen. De tekst oefenen. Als het een muzikale groep is
ook met voor- en nazang.
Afsluiten met het eerste herfstlied.
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Na enkele dagen kan je volgend schema aanhouden:
Zingen van een gekend lied
nieuw lied aanleren (uit feest- of blokfluitrepertoire)
blokfluit spelen (één lied of twee liederen enkele keren spelen en zingen)
gekend lied zingen
nieuw lied op de blokfluit spelen
nieuw lied (gedeeltelijk) aanleren
gekend lied zingen en blokfluiten
gekend lied zingen.
Steeds zorgen voor voldoende afwisseling:
nieuw – oud
zang - blokfluit

De blokfluit vasthouden.
Eerst met de rechterhand onderaan (zonder de openingen te bedekken):

Dan de duim van de linkerhand op het duimgat (op de achterkant van de fluit) zetten:
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De wijsvinger van de linkerhand op de bovenste opening zetten:

De middelvinger op de op één na bovenste opening zetten:
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Nu kan de wijsvinger op en neer bewegen, waardoor de toon do (of c) ontstaat bij het
blazen. Dit oefenen we echter eerst zonder blazen. Dat kan door de blokfluit op tafel te
laten rusten of gewoon in de hand te houden of met het mondstuk tegen de kin te laten
rusten:

Nog altijd zonder blazen de stand van de vingers controleren. De vingers liggen plat
op de openingen van de blokfluit. We dekken de openingen niet af met de
vingertoppen, maar met het kussentje van de bovenste vingersegmenten:

De blokfluit op de juiste manier aan de mond zetten, vooraan tussen de lippen:
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Nu zijn we klaar om de eerste tonen te spelen. Voor de LA (a”) staan de wijs- en
middelvinger op de blokfluit, de duim op het duimgat. Voor de DO (c”’) gaat alleen de
wijsvinger omhoog. Bij het voordoen lichten we de wijsvinger hoog op, de kinderen
laten echter de wijsvinger maar een klein beetje omhoog gaan. In het begin lichten ze
de vingers doorgaans veel te hoog op; dus moet daar af en toe op gewezen worden.
De eerste liederen (koekoeksterts en zaagdeun) oefenen we altijd eerst zonder te
blazen.
Blokfluit leren spelen begint echter eerst met zingen.
Voor- en nazingen.
Eerst met tekst, daarna op lettergrepen: noe, na, lu, du
De lettergreep du of dut is de beste voorbereiding op de goede blaasarticulatietechniek.
Tegelijk zingen (op tekst, maar ook op dutdutdu) en de vingerzetting op de blokfluit
oefenen.
Inwendig zingen (op dutdutdu) en de vingerzetting op de blokfluit oefenen.
Ten slotte spelen op de blokfluit, waarbij de tong dezelfde beweging blijft maken als
bij het zingen op dutdutdu. Erop letten dat de kinderen die articulatie goed oefenen en
niet in één doorlopende ademstroom blazen, waarbij de tonen in elkaar overvloeien.
Elke toon moet afzonderlijk gevormd worden met de tong.
Zingen en spelen:
Het lied zingen in een toonruimte die geschikt is voor de kinderstem, bij voorkeur
tussen de hoge en de lage mi (tussen e” en e’). In de loop van de lagere school breidt
die toonruimte uit van hoge sol tot lage do (g” – c’). Instrumentaal kan die toonruimte
nog verder naar onder en naar boven uitgebreid worden.
Een lied als Arendstokje leren we bij voorkeur aan op deze toonhoogte (opgelet: dit is
niet het eerste lied dat de kinderen leren spelen):

Voor het spelen op de blokfluit kan zowel deze toonhoogte als een andere gebruikt
worden. Voor beginnende blokfluitspelers is het aangeraden om een lagere ligging te
verkiezen. Bijvoorbeeld deze:
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De eerste weken van het schooljaar niet elk lied direct op de blokfluit laten spelen, maar eerst
de houding en de vingerzetting oefenen zonder te blazen.
De blokfluit onderaan – niet op de openingen - vasthouden met de rechterhand al dan
niet steunend op tafel. Als de blokfluit niet op tafel steunt, rust het mondstuk tegen de
kin.
De linkerhand vinger voor vinger op de juiste openingen zetten. Eerst met het duimgat
beginnen, dan de wijsvinger en dan de middelvinger. Rustig en systematisch te werk
gaan en regelmatig opnieuw van voren af aan herbeginnen. Later komt er dan de
ringvinger bij.
Van zodra de rechterhand erbij komt ook die houding systematisch oefenen, vinger per
vinger en steeds controleren of de vingers de openingen volledig afdekken. Dit gaat bij
de rechterhand meestal wat moeilijker dan bij de linkerhand.
De vingerzetting oefenen:
De blokfluit met het mondstuk tegen de kin laten rusten. De rechterhand houdt de
blokfluit onderaan vast. De linkerhand dekt de openingen bovenaan af met duim,
wijsvinger en middelvinger.
De wijsvinger gaat omhoog: de toon do (c”’) kan zo gespeeld worden.
De wijsvinger omlaag (opening afgedekt) geeft de toon la (a”).
Eerst gewoon oefenen zonder zang en zonder blazen. De blokfluit rust op de kin.
Dan zingen en tegelijk de vingerzetting oefenen.
Zingen op dut-dut en de vingerzetting oefenen.
De melodie spelen:
Na de voorbereidende oefeningen de blokfluit aan de mond zetten en zachtjes blazend
de melodie spelen.
In het begin speelt de leerkracht telkens eerst voor, zodat de kinderen horen en zien
hoe het moet. De leerkracht speelt daarna ook mee met de kinderen. Maar al snel toont
hij alleen nog de vingerzetting en zingt mee op du-du of op de tekst van lied. Later kan
dat ook achterwege blijven en heeft hij de kans om – terwijl de kinderen spelen –
aanwijzingen te geven (bv. zachter blazen. Onmiddellijk na het einde nog eens
spelen… enz.) of kinderen te helpen bij de vingerzetting. Veel kinderen verwisselen
aanvankelijk rechter- en linkerhand. Dat kan tijdens het spelen bijgestuurd worden.
Het eerste lied.
Zingen, daarna oefenen zonder blazen en ten slotte spelen op deze toonhoogte:
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Variatie: het lied zingen en alleen het tellen op het eind laten spelen. De kinderen
tellen dan inwendig mee. Of de leerkracht telt luidop en de kinderen spelen. Om de
correcte blaastechniek te ondersteunen kan de leerkracht ook luidop meezingen op dutdut-du.
Op dezelfde dag als het vorige lied kan ook onmiddellijk het volgende lied gezongen
en gespeeld worden. De liedtekst hoeft nog niet volledig gekend te zijn door de
kinderen, zij kunnen wel al meespelen op de blokfluit terwijl de leerkracht zingt en de
vingerzetting toont. De maat van dit lied contrasteert sterk met die van het vorige lied,
wat voor de nodige afwisseling zorgt.

Zelfs een derde lied kan er die eerste dag (of zeker de volgende dag) nog bij. Ook een
lied op de koekoeksterts, maar met een totaal andere tekst bij wijze van afwisseling.
Ook dit lied begint op de do (c”’) zoals de vorige twee liederen.
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We voegen een nieuw lied toe. Weer met dezelfde werkwijze: zingen – zingen en
vingerzetting – zingen op dutdutdu met vingerzetting – spelen op de blokfluit terwijl
de leerkracht zingt.

We blijven bij de koekoeksterts, maar nemen die nu stijgend: la-do (a”-c”’) met het
volgende lied:
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Het volgende Duitse lied heeft ook een stijgende koekoeksterts of kleine terts:

We verrijken het blokfluitrepertoire nu met een lied in een maat van drie:

In het Engels en met triolen:
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Als we de vorige liederen dagelijks gezongen en gespeeld hebben, is nu het moment
aangebroken om de vingerzetting uit te breiden. De ringvinger van de linkerhand komt
erbij. Zo kunnen nu de tonen sol (g”), la (a”) en si (h” of b”) gespeeld worden.
We vertrekken van de la-greep (a-greep) en zetten de ringvinger neer. We krijgen de
sol (g”). Dan lichten we de ringvinger op en krijgen de la (a”). Dan gaat ook de
middelvinger omhoog en de toon si (b” of h”) ontstaat.
sol (g”):

la (a”):

si (b” of h”):

Het eerste grote-tertslied Issie Dissie Douw is zo opgebouwd dat de vingers steeds in
volgorde opgelicht en neergezet worden.

In het Franse lied Combien vendez vos oignons moeten soms twee vingers tegelijk
opgelicht of neergezet worden. Het is dan van belang om de kinderen erop te wijzen
dat ze steeds aan de onderste vinger (ringvinger) moeten denken bij het neerzetten, de
andere vinger (middelvinger) volgt vanzelf. Dit kan best vooraf geoefend worden
zonder blazen.
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De duim van de linkerhand laten we voorlopig nog op het duimgat staan. We gaan nu
eerst de rechterhand aan bod laten komen.
Daarvoor moet de rechterhand naar zijn juiste positie op de blokfluit komen. De duim
neemt plaats onder het duimgat van de fa (f), de wijsvinger zetten we op de middelste
opening, onder de ringvinger van de linkerhand.

Het lied Issie Dissie Douw kunnen we nu spelen op fa-sol-la (f”-g”-a”):

Zo ook het lied Combien vendez vos oignons:
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De ringvinger van de rechterhand mag vanaf nu ook meedoen. Hij vormt de toon mi
(e”):

We hernemen de liederen van de koekoeksterts, maar nu op sol-mi (g”-e”) – de andere
ligging (do-la) en de grote tertsliederen in twee liggingen blijven we ook tussendoor
herhalen – en beginnen met de liederen die met de stijgende kleine terts beginnen.
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Daarna nemen we de liederen met de dalende kleine terts. Bij het neerzetten van de
vingers van de rechterhand altijd eerst aan de middelvinger denken. De wijsvinger
volgt vanzelf. De volgorde van de liederen speelt geen rol.
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Met de ringvinger van de rechterhand vormen we de toon re (d). Daarmee kunnen alle
liederen van de koekoeksterts op fa-re (f”-d”) gespeeld worden. We beginnen weer
met de stijgende terts van Woont een bakker in Kalmthout en Eine kleine Dickmadam.
Tussendoor herhalen we alle voorgaande liederen in hun verschillende zettingen.
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Nu volgen de liederen met de dalende koekoeksterts in willekeurige volgorde.
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De lage do komt nu aan de beurt en wordt gevormd met de pink van de rechterhand.
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Het is voor beginnende blokfluiters niet zo gemakkelijk om het duimgat onderaan
goed af te sluiten. Het probleem stelt zich vooral als de speler de neiging heeft om de
openingen af te sluiten met de toppen van de vingers. Daarom zullen we eerst oefenen
zonder blazen en controleren daarbij de stand van de vingers.
De grote-tertsliederen komen nu weer aan de beurt. Eerst Issie Dissie Douw en daarna
Combien vendez vos oignons.

Tot nu toe bleef de duim van de linkerhand steeds op het duimgat op de achterkant van
de blokfluit staan. Nu mag die ook in beweging komen om de hoge re (d”’) te kunnen
spelen. We zetten eerst alle vingers op de blokfluit en lichten ze één voor één op.
Eerst de vingers van de rechterhand – de duim van deze hand blijft op zijn plaats – dan
de ringvinger van de linkerhand. Daar stoppen we.
We spelen de la (a”) en de hoge do (c”’) en laten de wijsvinger omhoog staan. De
middelvinger blijft op de blokfluit. Nu mag het duimgat open en krijgen we de hoge re
(d”’). We oefenen eerst zonder blazen, daarna met zacht aanblazen.
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De liederen van de koekoeksterts spelen we nu op re-si (d”’-h”/b”). We beginnen weer
met de stijgende terts.

Nu de liederen met de dalende koekoeksterts. De volgorde is niet belangrijk.
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Vanaf nu kan elk nieuw lied onmiddellijk in twee of drie verschillende liggingen
gespeeld worden. We beginnen met de zaagdeun (kinderdeun), waarbij de overgang
van hoge do naar hoge re eenvoudig te spelen is.
We leren elk lied al zingend aan in de hoge ligging, liefst op do-re-do-la (c”’-d”’-c”’a”). Als het gekend is zingen we het in het lage register: sol-la-sol-mi (g”-a”-g”-e”) en
spelen het op die tonen op de blokfluit. Pas als deze versie goed gekend is op de
blokfluit schakelen we over op de andere versies: la-si-la-fa (a”-b”/h"-a”-f”) en do-redo-la (c”’-d”’-c”’-a”).
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Het is niet nodig om bij het lied Arendstokje te blijven tot de drie versies gekend zijn.
Het volgende lied wordt al aangeleerd terwijl Arendstokje bijvoorbeeld pas in de
eerste versie gespeeld wordt. Ook dat lied kan dan al in de lage versie gespeeld
worden. Zo gaat het ook met de volgende liederen. Terwijl het ene op de blokfluit
wordt geleerd, leren we een volgend lied al zingen. De drie versies (lage, midden-, en
hoge register) van de liederen worden door elkaar geoefend. Daardoor ontstaat veel
afwisseling en wordt het oefenen nooit saai.
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In het volgende lied komt er voor het eerst een kwartsprong. Daarbij moeten - in de
twee lage versies - drie vingers tegelijk opgeheven worden.

In de hoge versie moeten wijsvinger en duim van de linkerhand tezamen opgelicht
worden. De duim van de rechterhand moet daarbij voldoende steun bieden.
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De zaag- of kinderdeun breiden we nu uit met de onderkwart. Drie vingers tezamen
oplichten of neerzetten komt nu regelmatig aan bod. Bij het neerzetten steeds aan de
onderste neer te zetten vinger denken, de twee andere volgen dan wel.
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In het volgende lied moeten voor het eerst 4 vingers tegelijk op- en neergaan om een
kwint te spelen. De stijgende kwint is gemakkelijker te spelen dan de dalende kwint.
Het tweede deel van dit lied kan gezongen of gespeeld worden.
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Het tweede deel van het lied wordt in deze versie alleen gezongen, niet op de blokfluit
gespeeld. Later kan dat wel, als de kinderen voldoende zacht kunnen aanblazen en de
grepen voor de hoge mi (e) en hoge fa (f) geleerd hebben.

Opletten bij de dalende kwint op het einde van het volgende lied: vier vingers tegelijk
neerzetten.
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Het tweede deel van het nu volgende lied kan in deze lage ligging ook op de blokfluit
gespeeld worden. Maar let op, in dat tweede deel komt er een sextsprong: vijf vingers
tegelijk omhoog!
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Het tweede deel van het lied in de nu volgende hoge ligging spelen we (voorlopig) niet
op de blokfluit.

Zijn we de eerste week van september begonnen met blokfluit leren spelen, dan zijn
we in de tweede helft van oktober aan het volgende lied gekomen: Goede lieden, wilt
mij aanhoren. Het kan door alle kinderen van de school op de blokfluit gespeeld
worden op het feest van Sint-Maarten (11 november).
Vanaf nu kunnen alle diatonische liederen met een tessituur tussen de lage do (c”) en
de hoge re (d”’) gespeeld worden. De hoge mi (e”’) en de hoge fa (f”’) voegen we
later pas toe.
De fa-kruis (fis”) en de si-mol (b” of bes”) komen er in de loop van het eerste jaar
blokfluit spelen ook nog bij.
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