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Cursus muziekgeschiedenis  

 

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 cursus komen in chronologische volgorde de geschiedenis van de belangrijkste 

muziekstromingen en componisten van de 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 door de docent – Josje Schouten – 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 cursusmateriaal wordt na afloop van de cursus per e-mail aan de cursisten toegezonden. 

 

Alle delen van de muziekgeschiedenis (1, 2, 3 en 4) zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. 

Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding of voorkennis nodig. 

De groepen zijn kleinschalig waardoor er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen. 

 

Deel 1  
 

Muziekgeschiedenis: Klassieke oudheid t/m Gotiek (vijf hoorcolleges ) 

1. Algemene muziekleer 

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

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

4. Romaans – 11e  en 12e eeuw  

5. Gotiek – 13e, 14e en 15e eeuw  

 

Deel 2  
 

Muziekgeschiedenis: Renaissance, Barok en Burgercultuur (vijf hoorcolleges) 

6. Renaissance/hofcultuur – 15e en 16e eeuw  

7. Barok in Italië – 17e eeuw  

8. Barok in Frankrijk – 17e eeuw  

9. Burgercultuur in Nederland – 17e eeuw   
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Deel 3  
 

Muziekgeschiedenis: Classicisme, Romantiek, Cultuur van het Moderne (vijf hoorcolleges) 

10.  Classicisme en Barok – 18e eeuw 

11.  Romantiek en Realisme – 19e eeuw 

12.  Cultuur van het moderne – 1e helft van de 20e eeuw 

 

Deel 4  
 

Muziekgeschiedenis: Massacultuur (vijf hoorcolleges) 

13. Massacultuur – 2e helft van de 20e eeuw 
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