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AAN EEN zT,ngende
o

Het ambacht van de hedendaagse

kunsteducator-muzikant is niet meer alleen

het technisch goed kunnen bespelen van

een instrument en het bezig zijn met de

technische componenten van de muziek. Het is
veeleer het tot stand brengen van synergieën,

kru isbestu ivi n gen, conta ct, i nterd isci p I i na riteit
en cross-over. lk bied mijn studenten de

mogelijkheid deel te nemen aan het project
de Zingende Tafel en vermoed hen zo de

kans te geven het ambacht en het nieuwe
vakmanschap van de muziekeducator 3.0 te
verwerven.

en zingende tafel is een metafoor voor een dy-
namische interculturele ontmoeting die mensen
samen doet zingen en die daardoor verbindend
werkt. Ze wil betekenlssen van dit cultureel
erfgoed, dat stamt uit de volkscultuur, voor een

zo breed mogelijk publiek zichtbaar en toegankelijk maken,
het publiek uitnodigen te participeren en hierdoor vooftdu-
rend te actualiseren.
Het is een initiatief dat het samen zingen als een breed ge-
d ragen cultuu rverschijnsel in haar historische, geografische
en sociale dimensies wil terugbrengen in de samenleving.
Die dimensies worden opgevat als dynamische, groepsge-
bonden processen van betekenisgeving en toe-eigening
door participatief multicultureel overbruggend de univer-
sele taal van het samen zingen in te zetten voor'the coming
community' (Agamben Giorgio, 1 993).

METATOOR

Enerzijds verwijst de metafoor
naar een tafel: ìets dat in het
midden staat en waar omheen
mensen samenkomen. Ander-
zijds is de tafel die we voor ogen
hebben een 'zingende tafel'.
Zìngend verwijst voor ons naar
het kanaal waarlangs we deze
nieuwe identìteit willen realise-
ren. Kortom, een zingende tafel
is een gebeuren waar mensen
elkaar al zingend ontmoeten.
Het staat voor een existentiele
ervaring die niet alleen expres-
sief is, maar ook (om)vormt.
Deelnemen aan een Zingende
Tafel is een ervaring waarbij
verschillende activiteiten rizo-
matisch met elkaar verbonden
worden: zingen, uitdrukken, be-
wegen, denken, afstemmen op,
rekening houden met. Daarbìj is

deze ervaring tegelijk individu-
eel én collectief: het gaat om
een individuele expressie als bij-
drage aan een collectief geheel.

De begeleider van een Zingen-
de Tafel is een multitasker: hij/zij
combineert verschillende uiteen
lopende vaardigheden en ook
verschillende identiteiten. Hij is

tegelijk ku nstenaar, performer,
begeleìder, inspirator, teamspe-
ler, innovator, verbinder, leider
en organisator. Hij is daarom
tegelijk flexibel, aandachtig én
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TAFEL

leidend, en dat bedoelen we net
met de nieuwe ambachtelìjk-
heid, het nieuwe vakmanschap
van de muziekeducator.

NIEUWTIJD

Hoe ben ik ertoe gekomen de
stages in meer buitenschoolse
context te laten verlopen? lk ben
nu 57 en kom nog uit de tijd
van geen CD's, geen TV, geen
PC, geen internet, geen e,mails,
geen GSIV en geen GPS. Als
kind luisterden we naar elpees,
als we verder weg iemand iets
wilden vragen schreven we een
brief waarop we ten vroegste
binnen een week antwoord
kregen. Telefoneren gebeurde
als student vanuìt een telefoon-
hokje waar lange wachtrijen
stonden van medestudenten die
ook naar huis wilden bellen (om
te zeggen dat het geld op was),
reizen deden we al liftend. Nu
zijn we duidelijk in een nieuwe
tijd aangekomen. lnternet, virtual
communities, computers, smad-
phones en social media zijn
alom aanwezig en jonge mensen
lijken de wereld fundamenteel
anders te beleven dan de vorige
generaties.

Waarschijnlijk beseft het me-
rendeel van mijn generatie nog
niet half wat de impact is van
de voor iedereen toegankelijke
massamedia, de diepgaande
socìoculturele democratise-
ring en het overal aanwezige
internet. Er heeft zich een (r)
evolutie voorgedaan waardoor
onze samenleving steeds minder
ééndimensionaal, maar eerder

1. Schema, geïnspireerd door Moravec, dat
de evolutie weergeeft die de muziekeducatie
volgens Jeroen Vanesser gemaakt heeft. Voor
alle duidelijkheìd: 2.0 vervangt niet '1.0, het
komt er bovenop. En 3.0 vervangt niet 2.0,
hêt is een ertra laag, oen e:tra dimensre. een
extrapolatie van de opdracht-

rizomatisch geworden is. Ook kunst en cultuur, spiegels en

metaforen van de tijd, herdefìnieerden zìch de afgelopen
decennia. Een sociaal component, verbinding en cross-

over, hybriditeit en interdisciplìnariteit zijn nu belangrìjke
elementen als we over kunst en cultuur spreken.

MEERDIMENSIONATITEIT

Als kunsteducatie over kunst gaat, en daar ga ik vanuit, dan

zal kunsteducatie in het schoolkunstonderwijs naast tech-
nische en belevingsaspecten ook moeten evolueren naar

meerd i mensiona I iteit, i nte rd iscì pl i na riteit en zi ch o riënte ren

op verbinding. Het onderwijs, het leren en de kunsteducatie
vindt alleszins niet alleen meer plaats tussen vier muren van
een schoolgebouw, het voltrekt zich op de meest onver-
wachte plekjes. De kinderen en jongeren van de 21ste
eeuw leren anders, lezen anders en leven anders. Als we

als kunstonderwijs relevant willen blijven, dan moeten we
groeien naar een onderwijs waarin kennis niet meer gedic-
teerd maar wel samen ontwikkeld wordt in steeds nieuwe
contexten. Een onderwljs waarin gebruik van technologìe
nìet verboden maar juist aangemoedigd wordt. Waarin
het leren geen frontaal eenrichtingsverkeer is maar waar
iedereen van iedereen leert in een niet hièrarchische relatìe.
Waar delen vermenìgvuldigen wordt. Waar het leren overal
kan gebeuren, zowel binnen als buiten de vier schoolmu-
ren en waar leraren jongeren leren kiezen en filteren in de
mega-informatiestroom die over hen uitgestrooid wordt, en

hen leerl verwerken wat ze overal leren.

HET NIEUWE VAKMANSCHAP

Met andere woorden: het onderwijs is volop, en zoals altijd,
in beweging. Zo ook de lerarenopleiding. Deze zoekt naar

aansluiting bij de actuele maat-
schappelijke ontwi kkelingen.
Vandaar dat we voor onze mu-
zieklerarenopleiding in Belgisch-
Limburg op UCLL (University
College Leuven Limburg) willen
uitzoeken hoe we onze toekom-
stige leraren Muzikale Opvoe-
ding kunnen voorbereiden op
hun rol in dit nieuw leerklimaat,
hoe we kunsteducatoren-
muzikanten kunnen opleiden
in plaats van muziekleraren
die naast ambachtelijkheid en

kennis hun potentieel inzetten
om verbinding te brengen in de
wereld en tussen de werkelijk-
heid en het onderwijs.

Om dit nu voor elkaar te
krijgen werden alternatieve
sta gesetti n gs uitgewerkt
voor de studenten. lk filmde
deze stages en heb uit het
beeldmateriaal een aantal
com petentiebeschrijvingen
proberen te puren die
heel helder de verschillen
duidelìjk maken tussen de
1.0 muziekleraar de 2.0
muzìekeducator en de 3.0
ku nsted ucato r-m uzi ka nt.

AAN EEN ZINGENDE TAFEL

De kofte versie van de
film kan bekeken worden
op www.vakdidactiek.
be/kunsteducator-
muziekeducator. *

Jeroen Vanesser is docent aan de UCLL

(University College Leuven Limburg) met

als hoofdvak vakdidactiek, en daarnaast

onder andere initiatiefnemer van KriZoom

(EN CE) Exp e rtise N etw e rk Cu ltu u rEd u cati e

voor de Vlaamse overheid met partners in

onderwijs, jeugd en cultuur.

KUNSTEDUCATOR 3.O

>. De kunsteducato¡-
muzilant 3.0 is een surfer
en kan een flow reaìiseren
en surft op de inbreng van
de deelnemers. Hij legt
duidelijke verbanden naar
binnen en naar buiten en
kan muziek4runst sociaal,
historisch, geograñsch

en politiek/economisch
contextualiseren.

> De kunsteducator-muzikant
3.0 is een innovatov en
is zoekende ingesteld,
kan maatwerk leveren en
zelfsturing bevorderen. Hij
werkt aan sociale cohesie,
cultu¡eel zelfbewustzijn en
engagement.

> Dekunsteducator-muzikant
3.0 is een verbirrder
en kan een groep intern
binden en verschillen met
externen overbruggen. Hij
gelooft in samenwerking
en netwerken en verbetert
de culturele vitaliteit van
een gemeenschap.

> De kunsteducator-muzikant
3.0 is een kuråstënaar en
toont zich aìs artiest en als
muzikant. Hierdoor kan
hij een groep kunstzinnig
insplreren. Hij heeft
ingesleten ambachtelijke
vaardigheden.

> Dekunsteducator-muzikant
3.0 is een tearnspeler en
kan samenwerken, denkt
in complementariteit,
verdraagrt kwaliteit rondom
zich en is daar zelfs blij om.

> De kunsteducator-muzikant
3.0 is een organisator
die zoekt naar een eigen
leiderschapsstijl die impact
heeft op een groep.
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