
Workshop	  “improvisatie	  voor	  blaasorkest”	  door	  Werner	  Janssen	  Music	  
	  
	  

	  
	  
1.	  Doel	  :	  HaFaBra	  spelers	  laten	  kennis	  maken	  met	  improvisatie.	  	  Ze	  ervaren	  hierbij	  hoe	  leuk	  het	  
is	  om	  hun	  eigen	  muzikale	  verhaal	  te	  mogen	  vertellen	  en	  leren	  zonder	  bladmuziek	  spelen.	  
	  
2.	  Middel	  :	  	  
Deze	  kennismaking	  gebeurt	  in	  principe	  met	  de	  compositie	  “The	  Druid	  Festvals	  Suite”.	  Dit	  
muziekstuk	  is	  speciaal	  gecomponeerd	  om	  blaasorkesten	  op	  een	  toegankelijke	  manier	  kennis	  te	  
laten	  maken	  met	  aspeccten	  van	  de	  lichte	  muziek,	  zoals	  articulatie,	  frasering	  en	  improvisatie.	  Het	  
werk	  duurt	  ca.	  15	  minuten	  en	  wordt	  eigendom	  van	  de	  organisatie.	  In	  overleg	  kan	  de	  workshop	  
met	  een	  ander	  muziekwerk	  of	  zelfs	  zonder	  muziekwerk	  worden	  gegeven.	  
	  
3.	  Opzet	  :	  
De	  workshop	  “improvisatie	  voor	  blaasorkest”	  kan	  modulair	  op	  maat	  worden	  opgebouwd.	  De	  
verschillende	  modules	  kunnen	  zijn	  :	  
	  
A.	  Workshop	  improvisatie	  volgens	  de	  GIVE	  methode	  (maximaal	  2,5	  uur)	  	  	  
In	  deze	  workshop	  worden	  de	  vier	  belangrijkste	  pijlers	  van	  improvisatie	  getraind	  (Guts=durf,	  
Imagination=fantasie,	  Vocabulary=vocabulaire	  en	  Ear=gehoor).	  De	  deelnemers	  leren	  aan	  de	  
hand	  van	  leuke	  en	  effectieve	  oefeningen	  	  
	  

1. hun	  fantasie	  over	  te	  brengen	  naar	  hun	  instrument	  
2. hun	  solo	  te	  structureren	  met	  de	  vier	  maten	  frasering	  
3. hoe	  ze	  melodielijnen	  beter	  kunnen	  onthouden	  zonder	  van	  blad	  te	  spelen	  
4. de	  pentatonische,	  en/of	  blues	  en/of	  reine	  mineur	  ladder	  toe	  te	  passen	  

	  
B.	  Repetitie	  met	  compleet	  orkest	  (maximaal	  3	  uur)	  
Tijdens	  deze	  repetitie	  wordt	  het	  muziekwerk	  “The	  Druid	  Festivals	  Suite”	  ingestudeerd.	  Dit	  kan	  
met	  een	  bestaand	  orkest	  of	  een	  samengesteld	  (“play-‐inn”)	  orkest.	  Aan	  bod	  komen	  naast	  
improvisatie	  ook	  articulatie	  en	  frasering	  uit	  de	  lichte	  muziek.	  
	  
C.	  Afsluitend	  concert	  
Om	  het	  geleerde	  te	  bekrachtigen	  en	  te	  laten	  horen	  aan	  geinteresseerden	  is	  het	  leuk	  om	  een	  
concert	  	  als	  afsluiting	  te	  houden.	  Hierbij	  kan	  Werner	  Janssen	  als	  gastsolist	  en/of	  dirgent	  
optreden.	  
	  
	  

Op zoek naar een originele en leerzame 
workshop onder deskundige leiding ? 
 
Leren om zonder bladmuziek te spelen ? 
 
Improviseren : iedereen kan het ! 
 
Werner Janssen begon in de plaatselijke 
Fanfare, maar werkt nu als free-lance 
jazzsaxofonist bij o.a. het Metropole 
Orkest, WDR Big Band en het Orkest van 
de Luchtmacht en schrijft aanstekelijke en 
leerzame composities die de lichte muziek 
verbindt met het HaFaBra idioom  



D.	  Extra	  optie	  Wood	  &	  Winds	  
Duo	  Wood	  &	  Winds	  (Werner	  Janssen,	  sax,	  klarinet,	  fluiten	  en	  Peter	  Wilms,	  marimba)	  kan	  
gezamenlijk	  een	  workshop	  geven	  en	  eventueel	  een	  concert	  verzorgen	  of	  meewerken	  als	  
gastsolisten.	  Voordeel	  hiervan	  is	  dat	  slagwerkers	  en	  blazers	  apart	  aandacht	  krijgen.	  
	  
Investering	  
De	  basisprijs	  voor	  de	  workshop	  bedraagt	  €	  275	  voor	  de	  eerste	  module.	  Een	  tweede	  module	  kost	  
€	  125	  extra	  en	  een	  derde	  module	  €	  50	  extra.	  Dit	  is	  exclusief	  reiskosten	  (€	  0,19	  per	  km),	  
bladmuziek	  en	  omzetbelasting	  BTW.	  	  Voor	  het	  inzetten	  van	  Wood	  &	  Winds	  kunnen	  deze	  
bedragen	  vermenigvuldigd	  worden	  met	  een	  factor	  2.	  
	  
Additionele	  kosten	  
1.	  BTW	  
-‐	  Voor	  een	  workshop	  voor	  jeugdorkest	  geldt	  het	  BTW	  tarief	  van	  0	  %	  
-‐	  Voor	  een	  workshop	  met	  een	  gemengd	  orkest	  geldt	  het	  BTW	  tarief	  van	  21%	  
-‐	  Voor	  een	  concert	  geldt	  het	  BTW	  tarief	  van	  6	  %.	  Als	  uw	  organisatie	  niet	  BTW	  plichtig	  is,	  dan	  is	  
het	  voordeliger	  een	  eindconcert	  te	  verbinden	  aan	  de	  workshop.	  Het	  workshopgedeelte	  valt	  dan	  
namelijk	  ook	  onder	  het	  lage	  6%	  BTW	  tarief.	  
	  
2.	  Bladmuziek	  
De	  Druid	  Festivals	  Suite	  kost	  normaal	  €	  149,	  maar	  bij	  boeking	  van	  een	  workshop	  kost	  deze	  
compositie	  slechts	  €	  99.	  Dit	  bedrag	  is	  exclusief	  verzendkosten	  en	  6	  %	  BTW.	  	  
	  
3.	  Reiskosten	  
Voor	  reiskosten	  wordt	  €	  0,19	  per	  km	  berekend.	  Ik	  het	  geval	  dat	  Wood	  &	  Winds	  optreedt	  als	  
docent,	  dan	  wordt	  geprobeerd	  te	  carpoolen	  om	  de	  reiskosten	  te	  verminderen.	  
	  
	  
Wat	  zeggen	  anderen	  over	  deze	  workshop	  ?	  
“Vet	  om	  met	  mijn	  harmonie	  orkest	  te	  improviseren”	  Lotte	  (15),	  hoorniste	  
“Werner	  weet	  iedereen	  op	  zijn	  of	  haar	  niveau	  uit	  te	  dagen”,	  Jacqueline,	  altsax	  
“Fluwelen	  aanpak	  met	  veel	  respect	  voor	  de	  deelnemers”,	  Peter,	  klarinet	  
“Zouden	  veel	  meer	  verenigingen	  moeten	  doen”,	  Paul,	  Oligschlager	  	  dirigent	  
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