
ERVARINGEN MET JONGE CONSERVATORIUMTALENTEN
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Sinds september 2019 geef ik les op het Conservatorium 
van Amsterdam. Ik begeleid er jonge gitaartalenten op 
de Sweelinck Academie (jong-talentafdeling). Verder 
geef ik op de gitaarvakopleiding: kamermuziek, 
historische gitaar (Renaissance, barok, vroeg 19e 
eeuws) en van blad lezen en harmonie aan de gitaar. 
Ik vind het geweldig om met al deze jonge mensen te 
werken en mijn kennis te kunnen doorgeven. Graag 
vertel ik in dit artikel iets meer over mijn drijfveren 
en ervaringen met het lesgeven op de Sweelinck 
Academie.

MISSIE: NIVEAU IN NEDERLAND OMHOOG
Het niveau van gitaarspelen wereldwijd is de laatste 
decennia echt enorm omhoog gegaan. Voor Nederlandse 
gitaarstudenten is het vaak moeilijk om daar aansluiting 
bij te vinden. We hebben momeneel in totaal 11 
gitaarstudenten op de vakopleiding, waarvan er niet 
één uit Nederland komt. Ik zie het als een missie om de 
jonge Nederlandse talenten te laten aansluiten bij het 
internationale hoge niveau van onze vakopleiding.
Natuurlijk moet je daarbij kijken naar hoe het komt dat 
er zo weinig Nederlandse gitaartalenten zijn en waarom 
het niveau gemiddeld achterblijft op gitaristen uit andere 
landen. Dat begint op muziekschoolniveau. Kinderen 
hebben tegenwoordig weinig muzikale bagage van huis en 
school meegekregen en op les is maar weinig tijd. Helaas 
is dit een gegeven. Ik probeer er met deze gebrekkige start 
toch zoveel mogelijk uit te halen. Het contact met collega’s 
op muziekscholen en privéscholen is daarbij essentieel. 
Het kan een gedeelde missie zijn om leerlingen naar een 
hoger niveau te helpen. Daar hebben we elkaar bij nodig.

VEEL IN WEINIG TIJD
Het is belangrijk dat er veel in korte tijd gebeurt. De 
leerlingen die bij mij op les komen wil ik het liefst heel veel, 
in de beperkte tijd die er is, leren. Er moet flink aan de 
basistechniek worden gewerkt. Het leren van de muzikale 
taal van fraseren kost veel aandacht. De jonge studenten 
leren verschillende stijlen te spelen. Ik merk dat een uurtje 
gitaarles in de week en een uur ensembleles per twee 

weken heel weinig is. Ik besteed verder veel aandacht aan 
hoe het is om voor publiek te spelen en hoe je je daarop 
voorbereidt. Ze gaan voorspelen, doen aan concoursen 
mee. Ze leren samenspelen met anderen, ook met andere 
instrumenten. Ik vind het belangrijk om ze te stimuleren 
naar concerten te gaan en mee te doen aan initiatieven als 
het Gitaarorkest Nederland (https://www.gitaarorkest.nl/) en 
Pluck the Day (https://www.fernandocordas.com/pluck-the-day).

NIET HINKELEN
Soms komt er iemand bij me voor wat extra coaching, met 
zoveel talent, maar met een techniek die veel efficiënter 
kan. Dan moet je eerst een heleboel afleren. Een paar 
simpele elementen die volgens mij echt de basis vormen 
voor een goede techniek zijn:

1) Wisselslag
Ik maak het regelmatig mee dat iemand over de 
vingerzetting van de linkerhand heeft leren nadenken, 
maar de rechterhand doet maar wat. De kans op toevallige 
missers of toevallige treffers is dan enorm. Voor melodieën 
en passagespel gebruik je wisselslag. Wisselslag m-i of i-m 
is mijns inziens iets dat zo natuurlijk moet zijn als lopen. Je 
loopt toch ook liever met 2 benen nietwaar?
En begin je dan bij de wisselslag met m of met i? Een 
automatisme moet volgens mij zijn om in principe de 
noot op de tel met m te spelen. Die vinger is het grootst 
en het zwaarst, en geeft dus automatisch een beetje meer 
gewicht mee aan de noot op de tel. Dat betekent dat als je 
bijvoorbeeld een melodie met een 8e opmaat hebt, je met i 
begint. De uitzonderingen hierop zijn de snaarovergangen. 
Als je met rare kruising zit moet je wellicht toch met m 
beginnen.

2) Apoyando of tirando
Ik leer mijn studenten net zo’n krachtige volle toon maken 
met tirando als met apoyando. Hierdoor heb je in principe 
geen apoyando nodig. Mijn ervaring is gek genoeg wel 
dat je die volle tirandotoon makkelijker aanleert als je 
ook eerst de vallende aanslag hebt geleerd. Voor mij is 
tirando overigens geen dogma. Ik heb bijvoorbeeld een 
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jongetje van 12 op les, dat met zo’n ongelooflijk gemak 
apoyando en tirando afwisselt, zonder enige verandering 
van handpositie. Bij hem laat ik het zo, want dit werkt voor 
hem zo goed. Ik gebruik zijn huidige techniek als basis voor 
het verder ontwikkelen van toon en dynamiek.

3) Arpeggio’s
Wisselslag bij melodiespel wordt bij het gitaarrepertoire 
vaak afgewisseld met akkoorden. Ik leer leerlingen het 
onderscheid te maken tussen die twee. Voor akkoorden is 
de basis vingerzetting voor de rechterhand p op bassen en 
i m a op snaar .

4) Posities
Probeer altijd zoveel mogelijk een positiewisseling via een 
open snaar te maken. Bij een positiewisseling is het ook fijn 
om altijd minstens één vinger te hebben die aan de snaar 
blijft (haal de druk er wel af). Deze vinger dient als “leid-
vinger” naar de volgende positie. Verder is het belangrijk 

om al zoveel mogelijk vingers vooruit te laten bewegen en 
niet pas op het laatste moment.

En verder...
Ik besteed in mijn lessen uitgebreid aandacht aan 
toonvorming en klankkleurverschillen. Maar iets wat ook 
belangrijk is, is stevigheid in de vingers van de linkerhand. 
Vaak zetten jonge studenten hun vingers te plat neer, 
zwikken door, en maken te grote bewegingen.

MUZIKALITEIT IS EEN TAAL
Ik hoor te vaak over muzikaliteit “dat heb je of dat heb 
je niet”. Ik ben van mening dat muzikaliteit te leren is. 
Muziek is een taal, met komma’s punten, klemtonen, 
ademhalingsmomenten etcetera... 
Iedereen kan praten, dus iedereen is muzikaal. Natuurlijk 
tot op zekere hoogte. Door de ene musicus kun je echt 
geraakt worden, terwijl een ander precies goed fraseert en 
je toch niet echt weet te raken. Dat is magie die niet voor 
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iedereen is weggelegd. Maar de taal van het fraseren kun 
je wel degelijk leren. 
Dit is dan ook iets waar ik in mijn lessen heel veel aandacht 
aan besteed. Niet eerst het stuk instuderen, en daarna pas 
een muzikaal sausje eroverheen gieten. Nee, meteen vanaf 
het eerste moment de frasering instuderen. Eerst moet je 
natuurlijk de basisvingerzettingen bij elkaar puzzelen. Maar 
zodra je die hebt, ben je meteen lekker met muziek maken 
bezig. Techniek kun je niet los zien van muziek. Je kan nog 
zo goed een droge toonladder spelen, maar als diezelfde 
toonladder in een stuk voorkomt, dan voelt het met de 
dynamiek en muzikale intentie technisch toch heel anders. 
Dat neemt trouwens niet weg dat ik met mijn studenten 
wel droge toonladders doe, voor o.a. toonvorming, legato/
positiespel en snelheid.

Als muziek een taal is, hoe leer je die dan? Ik heb tijdens 
mijn studie geleerd dat je de leerling zelf alles moet laten 
ontdekken. Dat is ongetwijfeld het meest pedagogisch 
verantwoord. Maar aan de andere kant leren wij een taal 
spreken door na te doen. Ik doe heel veel muzikaal voor en 
laat mijn studenten dat nadoen. Als je geen voorbeelden 
hebt, dan weet je ook niet wat je zelf kan “ontdekken”. 
Natuurlijk moeten je studenten geen kopietjes worden, 
en moet de muzikaliteit geïnternaliseerd worden. Daarom 
vind ik het belangrijk dat mijn studenten het ook echt 
voelen en begrijpen. Niet zomaar een crescendo spelen 
bijvoorbeeld, maar echt voelen dat die muziek ergens 
naartoe wil. Voelen hoe bijzonder sommige intervallen zijn. 
Naast het voelen heb je natuurlijk ook het begrijpen. Heel 
veel muzikale frases zijn op eenzelfde manier opgebouwd. 
Dat kun je gewoon leren. En dan heeft iedere stijl zijn eigen 
muzikale kenmerken, die ook allemaal aan te leren zijn.

Jonge studenten zijn echt als een spons is mijn ervaring. Ze 
kunnen veel input aan. En natuurlijk als ze de bouwstenen 
van de taal beheersen, voelen en begrijpen, dan leer je 
een leerling zijn eigen verhaal in die taal te vertellen. Dan 
heeft de leerling voldoende tools om echt iets eigens te 
ontdekken wat begrepen kan worden door de luisteraar.

HOE STUDEER JE?
Iets wat volgens mij vaak wordt onderschat is: hoe studeer 
je nou eigenlijk? Ik ben niet gauw onder de indruk als 
iemand tegen me zegt dat hij wel 3 uur op een dag 

studeert. Als je iets op een verkeerde manier instudeert, 
was het misschien beter geweest als je het helemaal niet 
gestudeerd had. In mijn lessen studeer ik vaak met mijn 
leerlingen delen van stukken in. Daarbij laat ik ze precies 
zien hoe ze bijvoorbeeld technische problemen kunnen 
opsporen, zonder steeds alles wat toch al goed ging 
overnieuw te doen, totdat dat ene lastige plekje komt. Ik 
leer ze hoe ze niet steeds het moeilijke plekje overnieuw 
moeten doen. Eerst analyseren wat er fout ging. Anders 
oefen je juist de fout. Het zijn simpele dingen. Door ze 
hierbij te helpen, leren ze zelfstandig te werken.

KWETSBARE LEEFTIJD
Nu heb ik iets gezegd over de techniek, muziek en het 
studeren. Maar één van de belangrijkste verantwoordelijk-
heden die ik naar die jonge gitaar studenten voel, zit op 
het mentale vlak. Hoe zorg je ervoor dat ze aan de ene 
kant leren focussen en aan de andere kant de lol en 
verwondering in de muziek behouden? Er moet al zoveel op 
die leeftijd. Voor muziek moeten ze echt gaan omdat ze het 
zelf willen. Ik voel me soms echt een mental coach. Je kan 
je ook over-focussen. Dat merkte ik onlangs bijvoorbeeld, 
in de voorbereiding naar filmopnames voor het Prinses 
Christina Concours. Met één van mijn leerlingen maakte ik 
voor de eerste ronde een video. Hij had zijn stuk twee keer 
opgenomen. Toen zei ik: we hebben het erop staan, nu doe 
je het nog een keer gewoon voor de lol. En dat werd de 
beste take. Hij mocht door naar de regionale finale, een live 
video opnemen in de Philharmonie Haarlem. Hij was echt 
enorm gedreven, hij moest en zou voor die 100% gaan. Hij 
kwam op les, had meer geoefend dan ooit tevoren. Maar 
om eerlijk te zijn ging het slechter. Over iedere noot ging 
hij nadenken. Teveel focus. Dat vertelde ik hem allemaal 
niet, maar liet hem het hele optreden naspelen: opkomen, 
buigen, ik deed alsof ik cameraman was. En gaf hem 
maar één opdracht: speel voor de lol. Zo oefende hij de 
optreedsituatie, waardoor hij niet voor verrassingen kwam 
te staan. En tegelijkertijd had hij de juiste instelling: het 
plezier, de passie voor de muziek. Je lekker niks aantrekken 
van alles om je heen, alleen jij en jouw muziek. Hij heeft 
fantastisch gespeeld in de Philharmonie en kreeg een 2e 
prijs.

Er komt veel op tieners af. In deze digitale tijd is de concen-
tratiespanne vaak kort. Ze moeten vaak veel verschillende 



prikkels tegelijk verwerken. Langere tijd focussen op één 
ding is niet iets vanzelfsprekends, dat moet je leren. Er is 
veel huiswerk van de middelbare school, er zijn vriendjes 
en vriendinnetjes. En er is naast de gitaar meestal ook nog 
een sport waar aandacht voor nodig is. Dus het is belangrijk 
dat leerlingen leren focussen, maar niet over-focussen.

Hun lichaam is in constante verandering. Dat maakt 
onzeker en kwetsbaar. Daar moet je als leraar voorzichtig 
mee omgaan. Er kwam de afgelopen tijd nog een extra 
onzekerheidsfactor bij: corona. De lockdown en het online 
onderwijs heeft veel impact gehad op de pubers die ik 
op les had. Soms moest ik gewoon echt voor een aantal 
weken de teugels helemaal laten vieren. Gewoon met ze 
praten en een beetje lekker muziekmaken.

Een ander punt, dat te maken heeft met de lichamelijke 
verandering bij tieners: hoe zorg je ervoor dat ze de muziek 
ook echt fysiek in hun lijf voelen en via hun lichaamstaal 
leren communiceren met het publiek. Zo’n jongetje in 
een plots veel te lang geworden lichaam heeft geen 
idee hoe hij zijn lichaam moet houden, laat staan voor 
mensen die allemaal naar hem kijken. En hij is misschien 
sowieso al onzeker over zijn lichaam. Gitaristen zijn ook 
nog eens vaak introverte persoonlijkheden. Om de muziek 
uit ons zachte instrument echt over te brengen, moet je 
durven te bewegen op het podium. Dit is in mijn lessen 

een aandachtspunt, al ben ik zelf nog zoekende naar de 
juiste manier van onderwijzen, me bewust zijnde van de 
kwetsbare leeftijd en mijn verantwoordelijke rol. 

CONTACT MET BEVLOGEN DOCENTEN
Al met al vind ik het echt ontzettend boeiend om jonge 
talenten op weg te helpen van hobby naar studie. Ik zou 
graag nog meer in contact willen komen met bevlogen 
docenten om ideeën uit te wisselen. En ook ben ik van plan 
om vaker (nu het weer kan) openbare groepslessen op 
het conservatorium te organiseren. Daarbij zijn leerlingen 
welkom, ook als ze niet direct de ambitie hebben om op de 
Sweelinck Academie te komen studeren. De eerstvolgende 
gelegenheid hiervoor is zaterdag 12 maart aanstaande 
tijdens de open dag van de Sweelinck Academie (jong 
talentafdeling).  Geïnteresseerde leerlingen mogen dan 
een stukje spelen, en krijgen feedback in de vorm van een 
gezamenlijke workshop. Ze mogen ook alleen luisteren, en 
natuurlijk hun docent meenemen.

Wil je je (leerling) opgeven voor de aanstaande openbare 
groepsles op 12 maart? 
Stuur me dan een e-mail: info@izharelias.com!

Izhar Elias 
www.izharelias.com
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