
 

Klankbeleving (introductie) 
Deze workshop is een muzikale ontmoeting van stemmen, instrumenten, melodieën en 
ritmes. Carolien en Wiebe introduceren verschillende mogelijkheden en nodigen je uit mee 
te doen. Naast je stem kun je ook beweging en de daar al aanwezige instrumenten naar keuze 
gebruiken. We werken vanuit het luisteren, laten ons verrassen en beleven de klanken die 
ter plekke ontstaan en…last but not least: genieten van het met elkaar muziek maken.   

Doe je mee?! 

 

Klankbeleving (een interactieve workshop) 
Muziek maken en beleven vanuit het luisteren 

In deze interactieve workshop staat de muzikale beleving centraal.  

Wij zijn Carolien Fleumer en Wiebe Lamsma en werken als performers en begeleiders met een combinatie 
van elektronische en akoestische instrumenten met als resultaat een nieuw klankveld. Dit ‘dynamische 
klankveld’ fungeert als een basis en is uitnodigend om op te spelen, klappen, dansen en zingen; weinig is 
verder voorgeprogrammeerd of vastgelegd. 

We maken gebruik van een keur aan instrumenten zoals m.n. de Lythofoon (een handgemaakte soort 
Xylofoon van serpentijnstenen), klankschalen, authentiek percussiemateriaal, stem en dans. We doen 
dingen voor, introduceren het instrumentarium, laten de diverse mogelijkheden zien en horen en vertellen 
erover. Samen met jullie werken we daarop verder, verkennen de verschillende stijlen en oefenen daarmee. 
We gebruiken toonladders uit diverse culturen waardoor sfeer en emotie steeds veranderen en mogelijk 
weer iets anders bij je wakker maken of van je vragen.  

Om steeds het geheel van de klank te kunnen blijven horen speelt het luisteren een belangrijke rol; Je blijft 
dan in contact en op elkaar afgestemd. Zo kan een avontuurlijke interactieve sessie ontstaan vol verrassende 
muzikale momenten; een ware Klankbeleving dus! 

 Datum: zondagmiddag 19/12, (een 2de workshop is gepland op zo mi 16/1 2022) 

 Tijd: 14 tot 17 u 

 Locatie: Over Entinghe, dorpshuis van Dwingeloo 

 Prijs: € 35 

 Opgeven bij: aanmelden@overentinghe.nl of bel 0521-595300, ook  mogelijk bij 

Carolien: carolien.fleumer@hetnet.nl of via het contactformulier van haar site: 
www.couleurvocale.com  

 

NB : inbreng van eigen instrumenten is welkom! 


