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ONLINE Colleges Muziekgeschiedenis Blok 1  
Muziekgeschiedenis met verwijzingen naar de beeldende kunst, dans en theater 
 

          
              Blok 1                 Blok 2                   Blok 3                               Blok 4 

 

Praktische informatie Blok 1: 

o Acht hoorcolleges van 60 minuten per college  

o Cursusprijs 56 euro per blok (inclusief studiemateriaal; de complete collegereeks 

krijgt u digitaal toegestuurd) 

o Start cursus Blok 1 op dinsdag 4 oktober 2022 van 10 tot 11 uur 

o Data cursus Blok 1:  4, 11, 18 oktober en 1, 8, 15, 22, 29 november 2022 

o Voor aanvang van de cursus ontvangt u een link waarmee u het college via het 

programma Zoom kunt bijwonen (via de pc, laptop, tablet of mobiel) 

o Inschrijven via de site http://www.ovalart.nl/ of mail naar jovaal@xmsnet.nl  

 

Kunstperioden Blok 1:  

1. Algemene muziekleer 

2. Klassieke Oudheid - 800 vóór Christus tot 500 ná Christus  

3. De Middeleeuwen/Cultuur van de kerk - 500 tot 1400  

a. Romaans – 11e  en 12e eeuw  

b. Gotiek – 13e, 14e en 15e eeuw  
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OvalArt: Algemene informatie ONLINE Cursussen Muziekgeschiedenis Blok 1, 2, 3 en 4 

 

Iedereen die graag naar muziek luistert en interesse heeft in muziekgeschiedenis is welkom bij 

deze cursus. Er is geen speciale vooropleiding of enige vorm van muziekkennis nodig.  

In deze cursussen komen in chronologische volgorde de geschiedenis van de belangrijkste 

muziekstromingen en componisten van de klassieke oudheid, middeleeuwen, renaissance, barok, 

classicisme, romantiek, de 20e eeuw en 21e eeuw aan bod.  

 

Stromingen die aan bod komen zijn o.a. het gregoriaans, de polyfonie, de opera, klassieke 

muziek, tonale en atonale muziek, jazz, blues en gospel. De popmuziek komt aan bod met een 

grote diversiteit aan stromingen zoals rock and roll, beatmuziek, soul, disco, funk, country, rock, 

reggae, punk, hiphop en elektronische muziek.  

 

Het beeldmateriaal wordt aan u getoond via een PowerPointpresentatie. Aan de hand van een 

muziek-analytisch model worden de audio - en videofragmenten geanalyseerd op tempo, 

toonduur, ritme, maatsoort, toonhoogte, klanksterkte en klankkleur.  

 

Het studiemateriaal (de complete collegereeks) wordt na elk hoorcollege digitaal aan de 

cursisten toegezonden.  

 

Alle blokken (1, 2, 3 en 4) van de online cursus muziekgeschiedenis zijn onafhankelijk van elkaar 

te volgen. Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding of voorkennis nodig. 

 

Naast het lesgeven (eerstegraads docent kunstgeschiedenis-cultuurbeschouwing) ben ik, Josje 

Schouten, ook werkzaam als professioneel beeldend kunstenaar. 
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