
Vioolschool Opus IJburg 

Muziek is een inspiratiebron voor kinderen. Ze leren studeren, 
creatief te zijn, het geeft zelfvertrouwen, leren zich uit te 
drukken via de muziek, zijn betrokken bij elkaar, doorzetten, 
ook als het niet meteen lukt. Muziek is de sleutel voor een 
complete gelukkige jeugd. 

Deze woorden zijn voor mij een inspiratiebron bij het geven van mijn 
vioollessen. Door bezig te zijn met iets wat je in je gewone dagelijkse leven 
niet direct tegen zult komen, iets dat je uitdaagt, je grenzen doet verleggen, 
leert doorzetten, plezier en voldoening geeft. Het is 
een kunstvorm 
waardoor je 
schoonheid 
leert 
waarderen, ook 
veel over jezelf 
leert,  vrienden maakt en waarmee je 
andere mensen kunt ontroeren.  
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Als je al een 
tijdje op les bent 
kun je steeds 
mooiere en 
uitdagendere 
stukken spelen. 

Als je speelt ben 
je heel 
geconcentreerd 
zodat je de muziek 
mooi kunt laten 
horen, je vertelt een  
verhaal. 

Een mooie soepel 
vioolhouding 
is een goed 
uitgangspunt om 
verder te leren. Dat 
gaat dan veel 
makkelijker.



Dat is natuurlijk niet altijd een weg zonder 
weerstand. Heel belangrijk is dat je regelmatig 
oefent, want dan alleen bereik je je doel en merk je 
dat je plezier krijgt in wat je doet. Je ontdekt veel 
meer geheimen van je instrument en het 
muziekmaken. Dat kun je eerlijk gezegd alleen zelf 
ontdekken. De muziek gaat mooier klinken, wat 
eerst moeilijk was lukt. Natuurlijk doe je dat niet 
alleen. Voor je ouders is hier ook een belangrijke 
taak. Als het even niet meezit en je eigenlijk niet 
wilt oefenen, kunnen zij je ondersteunen en 
stimuleren. Dat is een goed gevoel. Zo werken jullie prima samen en dat is ook heel bijzonder. Het is 
fijn te ontdekken dat je zelf zo’n best moeilijk instrument leert spelen, dat geeft een goed gevoel. Dat 
is genieten.  

Het leren van elkaar in een groepje of bij samenspel is ook een fantastisch proces. Je merkt het zelf 
niet eens, het gaat als vanzelf. Je ziet en hoort hoe anderen iets doen en opeens kun jij het ook. Je 
imiteert niet want het wordt als jij het overneemt iets van jezelf. Je wordt uitgedaagd door anderen en 
op jouw beurt daag jij met wat jij bijdraagt weer anderen uit. Heel inspirerend. Door een tijdje met 
elkaar op te trekken, groei jij zelf en laat jij anderen groeien. Het is ook leerzaam om te ervaren hoe 
iedereen met zijn unieke eigenschappen een waardevol en onmisbaar geheel vormt. Als je pas 
begonnen bent vioolles, ben je heel nieuwsgierig naar je instrument, hoe ziet jouw viool eruit, hoe 
klinken de snaren? Hoe houd je de strijkstok vast. Alles is nieuw en spannend. Het is een 
ontdekkingsreis naar wat je allemaal kunt leren en spelen. Er is steeds meer te ontdekken en dat blijft 
zo. Door regelmatig mooie stukjes te spelen en samen met je ouders de “vioolspelletjes”te doen ontdek 
je steeds meer. Vraag papa of mama of ze je helpen bij het oefenen, dat is in het begin heel gezellig. 
Later kun je ook alleen.  Als je de begin-kneepjes onder de knie krijgt kun je samenspelen met andere 
kinderen. Dat is heel inspirerend. Je treedt samen op en geeft een concert, heel stoer. Iedereen is trots 
op je en dat geeft een goed gevoel. Het volgend seizoen leer je weer heel veel nieuwe dingen.  
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SAMENSPEL, GEEFT PLEZIER, JE LEERT VAN ELKAAR, KIJKT DE 
KUNST AF. 
Samenspel is een “motivatieboost”.  Als je de beginners-kneepjes van 
het vioolspelen onder de knie krijgt kun je samenspelen met andere 
kinderen. Dat is heel inspirerend. Je treedt samen op en geeft een 
concert, heel stoer. Iedereen is trots op je en dat geeft een goed gevoel. 
Het volgend seizoen leer je weer heel veel nieuwe dingen.



Twee keer per jaar treedt je op tijdens een concert. In een mooi theater in de buurt, of in het zaaltje 
waarin je les hebt. Met publiek wordt alles echt. Het is spannend en geeft je veel plezier, vooral als 
alles lukt zoals jij het in je hoofd had. Het is heel speciaal om mee te maken. Je bent vast ook wel 
nieuwsgierig naar al die mooie muziekstukken van de andere deelnemers. Zo leer je nog meer leuke 
muziek kennen, die jij ook kunt gaan spelen. Het publiek is vast ook heel trots bij het horen van al die 
mooi optredens. We oefenen van te voren tijdens try-out concerten en repetities met de pianisten.  

Als je kind besluit om viool te leren spelen, kunnen jullie samen naar de informatiemiddag komen. 
Daar hoor je wat je allemaal moet weten om goed viool te leren spelen, hoe je het beste kunt oefenen, 
welke boeken je nodig hebt en nog veel meer. Je kunt ook spelen op een echte viool. De open dag is 
ook voor iedereen die wil uitproberen of vioolspelen iets voor je is! Kijk alvast op de website.  

Voor meer informatie over de lessen. www.opusijburg.nl Geef je alvast op voor de open dag: 
info@opusijburg.nl.  

Open dag: Zaterdag 15 
september 12.00 - 14.00. 
Geef van te voren door 
dat je langskomt 

Locatie : Cornelis 
Zillissenlaan 102  
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