
  

 

 

AIR Drake Music Scotland – My Music Ability 2 

 

 

 

 

 

Eindverslag 

 

door Debby Korfmacher, Projectleider 

 



Van 10-13 November 2021 was Drake Music Scotland te gast op het Conservatorium van Amsterdam 
op uitnodiging van de Opleiding Docent Muziek. Artistiek leider Pete Sparkes en Drake muzikant Ali 
Gillies verzorgden een 3-daags workshopprogramma waaraan 11 Bachelor en Master studenten van 
de afdelingen ODM, Jazz en Klassiek hebben deelgenomen. Samen met gastmuzikante Karin van Dijk 
van My Breath My Music is er een inclusief ensemble opgericht. Het AIR project werd tijdens de 
conferentie My Music Ability 2 op 13 november gepresenteerd, met een optreden van het inclusief 
ensemble. 

De studenten maakten tijdens de workshops kennis met verschillende muziek-didactische 
strategieën en artistieke concepten die ingezet kunnen worden bij inclusieve ensembles. Ideeën 
rondom 'dis'abilty en inclusiviteit werden grondig onder de loep genomen: de studenten maakten 
kennis met het “social vs. medical model of disability” en werden geprikkeld in hun ideeën rondom 
muziek, muzikantschap en wat een instrument eigenlijk is.  Ze leerden wat er allemaal komt kijken bij 
het werken met een inclusief ensemble - van het opzetten van het ensemble, tot aan het uitvoeren 
van een project.  

Er was een prettige balans tussen actief musiceren en de presentaties van Drake Music Scotland, die 
de studenten aanzetten tot reflectie en een inkijkje gaven in het rijke werk van Drake door middel 
van video- en beeldmateriaal. Op deze manier maakten de studenten kennis met een aantal 
muzikanten met zeer uiteenlopende beperkingen waar Drake regelmatig mee samenwerkt en die 
gebruik maken van zeer uiteenlopende vormen van muziektechnologie.  

Tijdens de workshops werd er voornamelijk gewerkt met iPads en het programma ThumbJam. De 
iPad is het belangrijkste instrument in het Digital Orchestra ('s werelds eerste mindervalide 
jeugdorkest, opgericht door Drake Music Scotland in 2016) en kan worden gezien als een instrument 
dat enorm veel mogelijkheden biedt aan mensen met een beperking. De studenten leerden muziek 
maken met het programma ThumbJam en ontdekten wat de potentie ervan kan zijn. Dit werd steeds 
in perspectief geplaatst, want lang niet iedereen heeft de bewegingsvrijheid of coördinatie om een 
iPad te bedienen. Ook werd het programma Notion geïntroduceerd, evenals “FigureNotes”, een zeer 
toegankelijke vorm van muzieknotatie. Het inclusief ensemble dat ontstond was een creatieve 
combinatie van het bespelen van de eigen instrumenten door de deelnemende studenten met de 
mogelijkheden van muziektechnologie. 

Ongetwijfeld was een van de hoogtepunten van het project de aanwezigheid van Karin van Dijk, 
muzikante van de Stichting My Breath My Music. Karin heeft een spierziekte, zit in een rolstoel en 
kan haar handen maar weinig gebruiken. Zij speelt “Magic Flute” - een aangepast blaasinstrument 
waarmee ze de toonhoogte kan aanpassen door haar hoofd omhoog of omlaag te doen. Karin gaf 
een presentatie over haar instrument en sprak openhartig over haar leven met een beperking. Ook 
werd er gemusiceerd en gecomponeerd met Karin, die onderdeel uitmaakte van het inclusief 
ensemble.  Zie bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van het workshop programma.  

Om meer studenten en docenten met interesse in inclusief muziekonderwijs en inclusieve 
muziektechnologie te bereiken werd een deel van het programma opengesteld voor alle studenten 
en docenten van het CvA. Deze presentaties waren ook te volgen via Zoom (zie bijlage 2). 

 



Documentatie 
Het Artist in Residence project is vastgelegd in de volgende film: 

My Music Ability 2021 | Artist in Residence: Drake Music Scotland 

 

Op donderdag 11 november zijn er tijdens de openbare presentatie van het inclusief ensemble foto’s 
gemaakt door een professioneel fotograaf (waarvan een selectie in dit verslag te vinden is). 

De presentatie van het AIR project tijdens de My Music Ability 2 conferentie op 13 november, met 
optreden van het inclusief ensemble, is vastgelegd door het CvA en kan op AHK Kultura worden 
bekeken door eenieder met een AHK account via deze link: https://2213002-
9.mediaspace.kaltura.com/media/211113+BHZ+MMA+3/1_tj07zc8q 

 

Leerdoelen 
De leerdoelen die gesteld zijn in de aanvraag zijn allemaal behaald, en eigenlijk nog veel meer. De 
studenten kunnen: 

• arrangementen maken die uitgevoerd worden door ensembleleden met en zonder een 
beperking;  

• bij het maken van arrangementen rekening houden met nieuwe muziektechnologie;  
• nieuwe muziektechnologie toepassen dmv iPads en het programma ThumbJam. 
• als lid van een inclusief ensemble een optreden geven;  
• verwoorden wat theoretische en filosofische uitgangspunten zijn t.a.v. toegankelijkheid, 

inclusie, (stereotype) beelden van de kwaliteit van muziekonderwijs voor mensen met een 
beperking, muzikaliteit en musicus-zijn. 

 



En langere aanloop 
Dit AIR project had eigenlijk in oktober 2020 plaats moeten vinden, maar door de wereldwijde 
Coronapandemie was het, net als de conferentie, uitgesteld naar november 2021. Dit heeft de 
organisatie van het project natuurlijk ook beïnvloed. Er gingen heel wat extra overlegmomenten en 
organisatie-uren op aan een project dat eerst werd uitgesteld en daarna weer moest worden 
opgepakt.  

 

Andere uitkomsten dan gepland: 
Samenstelling groep studenten: 
Oorspronkelijk stond het project gepland in een projectweek van ODM en het was dan ook de 
bedoeling dat studenten ODM verplicht deel zouden nemen. De nieuwe datum viel echter midden in 
een gewone lesweek, waardoor deelname aan het project geheel vrijwillig was. Uiteindelijk hebben 
zich 6 ODM studenten aangemeld. Dit was de aanleiding om veel breder te gaan werven onder 
studenten, wat een hele mooie, gemêleerde groep opleverde: naast de 6 studenten ODM meldden 
zich 2 Bachelor Jazzstudenten en 3 studenten van de Master Klassiek aan. 

Het was de eerste keer dat studenten van de Bachelor en Master van verschillende afdelingen van 
het CvA gezamenlijk aan een project deelnamen en het was ontzettend mooi om te zien hoe goed dit 
werkte. De verschillende achtergronden werden door alle deelnemers als een verrijking ervaren en 
de studenten vonden elkaar in het gemeenschappelijk onderwerp. Deze ervaring was zo positief dat 
er in een vervolg vanaf het begin breder geworven kan worden.  

Het bereik verbreden: 
Wij hadden aanvankelijk het idee om “student reporters” in te zetten die op social media verslag 
zouden doen van het project. Dit bleek echter vanuit logistiek oogpunt niet haalbaar. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om het openbaar toegankelijke programma uit te breiden. 

IPads ipv hotelkamers: 
Aanvankelijk was het plan om iPads te huren voor de duur van het project. Er vond echter een 
verschuiving plaats in de kostenpost voor accommodatie: de gastdocenten konden in het 
gastenverblijf van het CvA verblijven waardoor de kosten voor accommodatie veel lager uitvielen.   

Drake Music Scotland kon een aantal iPads meenemen, en doordat er budget vrij kwam hebben wij 
besloten om een drietal iPads, iPadhouders en speakers aan te schaffen ipv ze alleen voor de duur 
van het project te huren. Deze ‘setjes’ kunnen in de toekomst door de studenten worden gebruikt 
voor inclusieve projecten, zodat het geleerde ook toegepast kan worden in de praktijk.  



 
Experimenteren met ThumbJam – foto: Edoland 

 

Uitkomsten Project en Doorwerking: 

Tijdens dit project zijn verschillende zaadjes geplant. Hier een kort overzicht: 

• Melissa Bremmer, Lector Kunsteducatie, is bezig met een onderzoek over dit AIR-project en 
de impact die het project heeft gehad op de studenten. Hiervoor hebben de deelnemende 
studenten 2 vragenlijsten ingevuld, en zijn de gastdocenten, projectleider en Karin van Dijk 
geïnterviewd;  

• Melissa Bremmer en Debby Korfmacher werken momenteel aan een voorstel voor een nieuw 
keuzevak inclusief muziekonderwijs.  

• Karin van Dijk, muzikante van My Breath My Music, zal nog dit studiejaar een gastles 
verzorgen voor studenten ODM over het programma Eye Play Chords, een open-source 
programma dat gebruik maakt van oogbesturing. 

• Teresa Barros Pereira Romão da Conceição, deelnemende Masterstudente harp, wil op kort 
termijn graag samenwerken met Rhona Smith, een Drake muzikante die vanwege haar 
beperking muziek maakt met een “switch” die verbonden is aan een laptop. Rhona 
componeert de muziek die ze met de switch bedient in het programma Notion. Zij kiest 
steevast voor harpklanken en Teresa ziet haar dan ook als digitale harpiste. Zij wil een project 
met Rhona aangaan waarin ze onderzoekt hoe digitale harp en akoestische harp zich tot 
elkaar verhouden en creatief kunnen samenwerken. We onderzoeken momenteel of we 
Teresa vanuit het CvA in het kader van de doorwerking van de AIR hierbij kunnen 
ondersteunen. 

• Op verzoek van de studenten Jazz en Klassiek, die graag een aantekening over dit project in 
hun dossier wilden, is achteraf 1 studiepunt toegekend voor hun deelname. 

 



Presentaties / Publicaties / Zichtbaarheid 

Het project wordt gepresenteerd op het AIR platform, op de websites van ODM, het Lectoraat 
Kunsteducatie, het LKCA , dat een website over de My Music Ability 2 conferentie host. Alle 
deelnemers aan de conferentie zullen een link naar het AIR platform krijgen.  

Het project zal tijdens de volgende ISME (International Society for Music Education) conferentie over 
Special Music Education & Music Therapy worden gepresenteerd (zomer 2022) en tijdens de NEXT 
STOP bijeenkomst van het LKCA (maart 2022). 

Het onderzoek moet leiden tot een artikel over de leeropbrengsten van het AIR-project. 

Net als na het vorige My Music Ability AIR project komt er mogelijk weer een publicatie op 
www.disabilityartsinternational.org, het platform van The British Council over inclusief 
muziekonderwijs. 

 

 

Debby Korfmacher, Projectleider 
Adri Schreuder, Studieleider Opleiding Docent Muziek 

 

 
Muzikante Karin van Dijk – foto: Edoland 

 



 
Pete Sparkes aan het werk met het inclusief ensemble - foto: Edoland 

 
Studente Lynn vertelt over het creatief proces – foto: Edoland 

 
Optreden van het inclusief ensemble in de Blue Note op 11 november – foto: Edoland 



Bijlage 1: overzicht 3-daags Workshop programma 

Drake Music Scotland – Artist in Residence - Workshops Structure  
Day 1 - Pete and Ali will introduce Digital Orchestra as an example of inclusive music making. We will 
share examples of performances and also speak about the music technology involved. Then dividing 
into two groups the students will focus on different aspects of iPads and Thumbjam with hands on 
opportunities to explore the iPad as an instrument. 

We will also be discussing the Social Model of Disability and how that informs the way we approach 
inclusive music making. Karin & Eveline are disabled musicians who will be joining us for the afternoon 
session to share their experiences (including intro to the work of My Breath My Music) we will learn 
about their way of making music and also make music together as a group. 

Wednesday 10th Nov 
 Haitinkzaal 5.04 till 1200.     5.34 from 1200 
time What? Who? What? Who? 
0930 Get in    
0945-
1045 

Introduction to Drake Music 
Scotland 
(Social model of disability – 
awareness) 
 
The Technology of Digital 
Orchestra 
(overview - focus on iPad) 
 

ALL 
AG & PS 
 
Filmmaker 

  

1100-
1200 

SOUND & set up basics 
(Thumbjam, Stand, MiniRig) 

AG – 
Group 1 
Filmmaker 

NOTES & improvising 
(Scales on iPad & 
Figurenotes) 
 

PS – 
Group 2 

1200-
1300 

SOUND & set up basics 
 

AG - G2 NOTES & improvise 
 

PS - G1 

1300-
1400 

Lunch 

1400 - 
1545 

What is a Musician? 
Introduction to My Breath My 
Music 
Visit by Karin & Eveline 
 
Explore material together 

ALL 
Filmmaker 
 

  

1545-
1600 

Break    

1600-
1700 

Reflection/discussion  ALL   

 

 



 

Day 2 - The focus for today is looking at the creative process of making new music for inclusive 
ensembles. Key concept is the following phases: Choose, Shape, Perform 

We will share examples from previous project including Same River Twice, a jazz collaboration with 
players from the National Youth Jazz Orchestra of Scotland. This includes working with Chords, 
working with improvisation and written melody. We will spend the morning sessions in two groups 
focussing on two creative tasks - choosing sounds and choosing notes. This will include exploration of 
sound libraries and Figurenotes notation. 

Afternoon – we will be joined again by guest musicians Karin and Eveline. We’d like to shape the music 
we have created in the morning into a piece that can be rehearsed and performed by an inclusive 
ensemble. 

Thursday 11th Nov 
 Sweelinckzaal BLUE NOTE  
time what Who What Who 

0930   Get in 
 

 

0945-
1045 

  Composing & Collaborating 
Example – Same River 
Twice 
 
 

ALL 
AG & PS 

1100-
1200 

Choosing sounds 
 

AG - G1 
 

Choosing notes 
 

PS - G2 

1200-
1300 

Choosing sounds 
 

AG - G2 Choosing notes 
 

PS - G1 

1300 - 
1400 

Lunch 
 

1400 - 
1545 

  Visit by Karin & Eveline 
 
Shape music together 
Perform! 
 
 

ALL 

1545-
1600 

Break    

1600-
1700 

  Performance 
/Reflection/discussion - 
joined by zoom 
 

ALL 

  



Day 3 - Preparing for performance involves bringing all the things we have been working on 
together, making important decisions around practical and technical logistics. We will put the 
final touches on our pieces in two groups including sound design and extending the musical 
arrangements. The final session of the day will be a world premiere performance of two 
brand new works. 

Friday 12th Nov 
 Haitinkzaal BLUE NOTE  
time what Who What Who 
0930 Get in    
0945-
1045 

Preparing for Performance 
Example – Flame tour to 
Singapore 
 

ALL 
AG & PS 

  

1100-
1200 

Final touches – making it sound 
great 

AG - G1 
 

Arranging 
 

PS - G2 

1200-
1300 

Final touches – making it sound 
great 
 

AG – G2 
Filmmaker 

Arranging 
 

PS - G1 

1300-
1400 

Lunch 

1400- 
1545 

Rehearsing final pieces ALL 
Filmmaker 

  

1545-
1600 

Break    

1600-
1700 

Play 2 pieces 
 
Reflection/discussion 

ALL + 
filmmaker 
 

  

 

  



Bijlage 2: Openbaar programma AIR 

Public programme AIR 

Drake Music Scotland’s Artist in Residence Programme includes 3 public presentations that are open 
to all CvA Students and teachers and a performance by the inclusive ensemble made up of CvA 
students and disabled musicians from My Breath My Music. 

Presentations 

Pete Sparkes (artistic director) and Ali Gillies (associate musician) of Drake Music Scotland will 
present key ideas, concepts and examples from the award winning Digital Orchestra  
project. Using film clips, photographs and other presentation tools they will explore how Digital 
Orchestra combines expertise in music technology with a creative vision to showcase and develop the 
artistic work of disabled musicians and composers. 
The aim is to introduce the ideas that underpin Drake Music Scotland’s work and encourage more 
flexible opportunities for disabled musicians to take their place as part of an inclusive society with a 
rich cultural life. 

Wed 10 
nov 

9:45-10:45h Haitinkzaal 
or Zoom 

Introduction to Drake Music Scotland & Digital Orchestra 

 

An introduction to the work and origin of Drake Music Scotland, 

giving a brief overview of their current programmes (schools, 

community & training) and music technology over 25 years. 
 
Presentation on the award-winning Digital Orchestra and how 
it came about through a combination of Technology, Music, 
People. 

Notions of ‘dis’ability and the social vs. medical model of 
disability will also be discussed. 

Do 11 nov 9:45-10:45h Blue Note 
or  
Zoom 

Composing & Collaborating 

 

How does Digital Orchestra go about working with other 
musicians?  

In this presentation, various aspects of composing and 
collaborating will be discussed, such as the process of 
commissioning a composer, writing, producing & 
workshopping a score,  
developing parts using various forms of notation  
including Figurenotes, and balancing acoustic & digital 
instruments.  

Working with disabled composers is a new focus of Drake 
Music Scotland, which resulted in the Diversions concert in 
2019.  

 16:00-17:00 Blue Note 
or  
Zoom 

Performance & Reflection: 
Come and listen to the performance of the inclusive ensemble 
that consists of CvA students  
and disabled musicians of “My Breath My Music”. The 
performance will be followed by a discussion / reflection on 
the process of this collaboration.  

Vr 12 nov 9:45-10:45h Haitinkzaal 
of Zoom 

Preparing for Performance 

 



Using the Flame tour to Singapore as an example, this 

presentation will focus on the process of taking an inclusive 

ensemble on tour.  

 
Various aspects will be discussed that all need to be carefully 

considered when being on the road with an inclusive ensemble 

-  from stage set up to accessibility - all aimed at creating a 

performance that is welcoming to everyone.  

 

 

If you wish to participate via Zoom, please email debby.korfmacher@ahk.nl 



Bijlage 3: afrekening Kostenplaats 345, Drake Music Scotland

Jaar Kplaats GB-rek Omschrijving Per Datum BoekStNr Omschrijving Bedrag VV
2021 09000345 402010 Reiskst Woon-Werk Gastdoc 11 1-11-2021 2101812 Debby K.-GVB tickets gastdocenten 59,00
2021 09000345 402010 Reiskst Woon-Werk Gastdoc 12 10-12-2021 92152689 drake music scotland / nov 490,00

---------------------------
2021 09000345 402010 Reiskst Woon-Werk Gastdoc 549,00

2021 09000345 402020 Ov. Onkostenvergoed Gastd 12 10-12-2021 92152689 drake music scotland / nov 215,00
---------------------------

2021 09000345 402020 Ov. Onkostenvergoed Gastd 215,00

2021 09000345 402030 Overige IB-47 12 13-11-2021 65210434 drakonis / assisteren conferentie / 13-11 50,00
2021 09000345 402030 Overige IB-47 12 31-12-2021 70210056 cb bst.434 Drakonis = KPL 45 -50,00

---------------------------
2021 09000345 402030 Overige IB-47 0,00

2021 09000345 402100 Gastdocenten op Fact.bas 12 14-12-2021 92152741 st my breath my music / 10-11 tm 13-11 1.000,00
2021 09000345 402100 Gastdocenten op Fact.bas 12 10-12-2021 92152689 drake music scotland / nov 4.010,00
2021 09000345 402100 Gastdocenten op Fact.bas 12 17-12-2021 29210274 drake music scotland / nov 55,68

---------------------------
2021 09000345 402100 Gastdocenten op Fact.bas 5.065,68

2021 09000345 402200 Uitzendkrachten e.d. 12 10-12-2021 92152789 korfmacher / projectleiding 4.380,20
---------------------------

2021 09000345 402200 Uitzendkrachten e.d. 4.380,20

2021 09000345 420000 Kantoorbenodigdheden 11 1-11-2021 2101810 Debby K.-accesoires iPads tbv AIR project 203,32
2021 09000345 420000 Kantoorbenodigdheden 11 1-11-2021 2101812 Debby K.-Mediamarkt 20,00

---------------------------
2021 09000345 420000 Kantoorbenodigdheden 223,32

2021 09000345 420200 Publiciteit en Werv Stud 11 19-11-2021 92152345 voorbergen / filmopnamen + montage 1.000,00
2021 09000345 420200 Publiciteit en Werv Stud 12 16-12-2021 92152780 voorbergen / eindmontage 400,00

---------------------------
2021 09000345 420200 Publiciteit en Werv Stud 1.400,00

2021 09000345 420300 Representatiekosten 11 1-11-2021 2101812 Debby K.-Drankjes overleg AIR 13,50
2021 09000345 420300 Representatiekosten 11 1-11-2021 2101814 Debby K.-Cadeau voor Gastdocenten AIR 55,00
2021 09000345 420300 Representatiekosten 11 26-11-2021 92152493 bar boon / 15-11 138,40

---------------------------
2021 09000345 420300 Representatiekosten 206,90

2021 09000345 420610 Abonn/Infoboek/Handboeken 11 25-11-2021 66210042 cc vellinga / ab itunes 8,99
---------------------------

2021 09000345 420610 Abonn/Infoboek/Handboeken 8,99

2021 09000345 423000 Onderwijsproj-en Materiaal 12 24-11-2021 67210054 sluyters / sneltest 84,95
---------------------------

2021 09000345 423000 Onderwijsproj-en Materiaal 84,95

2021 09000345 425400 Kl Inventaris Informatica 11 25-11-2021 66210042 cc vellinga / 2x apple ipad 888,00
2021 09000345 425400 Kl Inventaris Informatica 11 25-11-2021 66210042 cc vellinga / 1x ipad 389,00
2021 09000345 425400 Kl Inventaris Informatica 11 25-11-2021 66210042 cc vellinga / 2x bluetooth speaker 314,98
2021 09000345 425400 Kl Inventaris Informatica 11 25-11-2021 66210042 cc vellinga / 1x bluetooth speaker 178,68

---------------------------
2021 09000345 425400 Kl Inventaris Informatica 1.770,66

2021 09000345 870000 Doorber Interfac Dienstve 11 30-11-2021 73210172 CvA aan ALG / AIR 2021 / my music ability -13.600,00
---------------------------

2021 09000345 870000 Doorber Interfac Dienstve -13.600,00
---------------------------

2021 09000345 304,70
---------------------------

2021 304,70
---------------------------

304,70
=================

bijdrage CvA Algemeen -1000
bijdrage ODM -750

Totaal restant -1.445,30


