Start & Harp deel 3
van Inge Frimout-Hei
Door Manja Smits
drieklankvariaties (ook met vier vingers), toonladders
met onderdoor zetten, octaven, begeleidingspatronen en
arpeggio’s. Alles is weer verpakt in spannende titels en
leuke liedjes.

De Start & Harp serie van Inge Frimout heeft er weer een
deel bij!
Alle drie de boeken zijn heel aantrekkelijk voor jonge
kinderen. Ze zijn mooi kleurrijk ontworpen en de kinderen
zijn weg van de prachtige en grappige illustraties van Merel
en Mirte Fellinger. Ook is er volop ruimte om tekeningen in
te kleuren.

Mijn beginnende leerlingen vragen altijd meteen naar deel
2 als ze deel 1 uit hebben. Ze zullen blij zijn dat er na het
tweede ook weer een uitdagend derde boek op ze wacht.
Het boek is verkrijgbaar bij de harpwinkels en Broekmans &
Van Poppel.

Inge gebruikt in elk deel een aansprekend en origineel
verhaal om kinderen wegwijs te laten worden op de harp.
Deel 3 kan niet besproken worden als ik niet ook de
voorafgaande delen erbij betrek:

Voor meer informatie, kijk op frimoutmusic.com.

kunnen leren in de Nederlandse taal. De liedjes hebben
leuke titels en een aansprekende tekst die de kinderen
kunnen zingen, waardoor het leren makkelijker gaat.
We volgen Charlotte en haar familie voor het aanleren
van de G-sleutel en de noten van de middelste C tot de C
erboven. Ook maken we kennis met de opvarenden van een
schip voor het aanleren van de F-sleutel en het octaaf onder
de middelste C. De techniek gaat tot en met tertsen en
drie vingers op een rij. Ook het glissando en kloppen op de
klankkast komen voor.
In deel 2 beleven Charlotte en Anton een spannend
avontuur aan boord van het schip en gaan ze op zoek naar
een schat. Intervallen, drieklanken en spelen met vier
vingers worden hier opgebouwd. Meer noten, effecten,
rusten en dynamiek worden toegepast. In beide delen is
achter in het boek ruimte om noten en/of eigen liedjes op te
schrijven.
Voor deel 3 heeft Inge weer een origineel en spannend
verhaal bedacht waarin Charlotte en Anton terechtkomen
bij Koning Fis en Baron Bes en allerlei avonturen beleven in
kasteel Fis en Villa Bes. De kwintencirkel van de kruizen- en
de mollentoonladders komt aan bod, naast alle intervallen,
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