Bij Erica Bruin Piano-onderwijs

is het heerlijk muziek maken
Al tijdens haar eerste pianoles wist ze het zeker: “Dit wil ik later ook.” Vele lessen en een gedegen opleiding
aan het conservatorium in Zwolle volgden. Inmiddels geeft Erica Bruin al meer dan achtentwintig
jaar privéles aan kinderen en volwassenen. Daarnaast was ze tot zeven jaar geleden als pianolerares
verbonden aan de Stichting Muziekonderwijs Raalte. Op de vraag waarom ze dit werk al zo veel jaren
doet, volgt een simpel, maar gepassioneerd antwoord. “Het is heerlijk om muziek te maken.”

D

ie passie voor muziek brengt ze op een wel
heel bijzondere manier op haar leerlingen
over. “Natuurlijk leer ik ze de basistechnieken,
maar er kan zo veel meer met muziek. Soms speel
ik zelf een stuk en dan mogen de leerlingen er een
titel bij bedenken. Of een schilderij bij maken. Op
die manier laat ik de muziek tot de verbeelding
spreken.” Gaandeweg haar verhaal wordt duidelijk
dat Erica dicht bij haar leerlingen staat, echt een
band met ze opbouwt. “Ik probeer mijn lessen zo
veel mogelijk op maat te geven. Dat is bijvoorbeeld
het leuke van internet. Leerlingen zoeken online
naar hun favoriete nummer en daar gaan we tijdens
de lessen dan mee aan de slag. Andere leerlingen
zijn bevriend met iemand die ook een instrument
bespeelt. Bij mij mogen ze samen komen spelen.
Niet alleen heel leerzaam, maar ook erg leuk. Ook
neem ik de muziekstukken van de leerlingen af en
toe op. Trots laten ze dan thuis het MP3-bestandje
horen. Altijd weer leuk om hun ontwikkeling of
complete quatre mains te horen.” Alle voorbeelden
die Erica noemt, hebben een ongedwongen karakter. Niets moet, het is per slot van rekening voor al
haar leerlingen een hobby. “Maar sommige leerlingen hebben van hun muzikale hobby hun beroep
gemaakt”, vult Erica trots aan.

Zenuwen
Gratis proefles
Piano (leren) spelen is niet aan
leeftijd gebonden. De leerlingen
van Erica Bruin variëren in de
leeftijd van acht tot vijfenzeventig jaar. Op haar website is meer
informatie over de lessen, muziek,
tarieven en activiteiten te vinden.
Geïnteresseerd? Bel dan gerust
voor een gratis proefles.
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Een keer per jaar verzorgen de leerlingen van de
lagere en middelbare school een uitvoering speciaal
voor familie en vrienden in bijvoorbeeld de foyer
van het HOFTheater in Raalte. De volwassen leerlingen houden hun uitvoering in de beslotenheid van
de eigen woonkamer. “Vaak zijn de volwassenen
veel zenuwachtiger dan de kinderen. Die stappen er onbevangen, zonder angst in”, weet Erica.
Ook bezoekt ze samen met haar leerlingen eens
per jaar een concert van een bekende of minder
bekende concertpianist. “Veel leerlingen zijn nog
nooit naar zo'n concert geweest. In januari gaan

we naar Ludovico Einaudi, een Italiaanse pianist
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de filmmuziek
van Intouchables. Om deze pianist nu echt te ontmoeten, zijn muziek echt te ervaren, is voor veel
leerlingen heel bijzonder.”

Big smile

Bijzonder vindt Erica ook de interactie met haar leerlingen. “Geen enkele leerling is hetzelfde. Sommige
leerlingen zijn heel erg druk. Door het studeren, de
concentratie zie ik ze tot rust komen. Er zijn ook leerlingen die het wat minder makkelijk afgaat. Grote
bewondering heb ik voor het harde werken, hun
doorzettingsvermogen. De big smile als het dan
toch lukt, is onbetaalbaar.” Voor Erica is en blijft het
een heel mooi beroep. “Het is heerlijk om muziek te
maken. Je vergeet even alles om je heen, even waan
je je in een andere wereld. Voor mij geeft muziek
de dag een mooie kleur. En dat deel ik graag met
anderen.”
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