
Mondharmonica-inititiatie voor scholen en verenigingen 
 

Muziek is meer dan noten lezen of spelen vanaf bladmuziek.  Muziek kan ook 

recht uit het hart of uit de buik komen, zonder muziektheoretische achtergrond.  

Volksmuziek ontstaat van nature uit spontaan en wordt traditioneel doorgeven 

zonder de hulp van partituren, maar via luisteren, aanvoelen en naspelen.   

 

Een muziekinstrument hoeft niet groot, duur of complex te zijn zoals een viool 

een gitaar, een keyboard, of een drumstel.  Er bestaat ook een instrument dat in 

elke jaszak past: de mondharmonica.   

 

Een  beter instrument om muziek te leren aanvoelen is er niet.  Als we ademen, 

dan voelen we.  Als we mondharmonica spelen, dan ademen we in en uit, door 

het instrument.   

Maar pas op: de mondharmonica is geen kinderspeelgoed en het is niet voor 

watjes; het is minder gemakkelijk dan je denkt.  Maar eens je ermee begint, laat 

het je niet meer los.   

 

Ik biedt u een interactieve performance op de mondharmonica, voor scholen en 

verenigingen, gevolgd door een meeslepende en ludieke workshop waarin alle 

mogelijkheden van het instrument verkend worden en al zijn geheimen worden 

ontsluierd.   

 

Totale duur: anderhalf uur  

 

Aantal deelnemers: groepen van 10 tot 12 zijn ideaal, maar groter mag ook. 

 

Leeftijd: van 10 tot 100 j; de enige vereiste is over goed functionerende longen 

beschikken 

 

Kostprijs
1
:  workshop 50 min: 80 euro + km-vergoeding 

 workshop 90 min: 120 euro + km-vergoeding 

 

Praktische benodigdheden: even veel nieuwe mondharmonica’s als er 

deelnemers zijn.  Deze worden door de lesgever aangekocht aan de meest 

voordelige prijs
2
.  Elke deelnemer krijgt zijn instrument nadien mee naar huis.   

 

Tip:al eens gedacht aan  een mondharmonica-initiatie in het kader 

van een lentefeest?  

                                                      
1
 Niet inbegrepen is de prijs van de muziekinstrumentjes. 

2
 En betaald door de opdrachtgever tegen de aankoopprijs; hiervan wordt een factuur afgeleverd op naam van de 

opdrachtgever. 



Over de lesgever: 
 

 
 

Een halve eeuw oud, maar nog steeds verknocht aan zijn eerste muzikale liefde:   

 

Henk Coudenys (°1963) is een multi-instrumentalist en bespeelt onder meer de 

Ierse doedelzak, de dwarsfluit en de tin whistle.  Het begon echter allemaal met 

de mondharmonica en dit is nog steeds zijn hoofdinstrument.   

Als muzikant is hij voornamelijk autodidact.  Zijn repertoire bestaat vooral uit 

traditionele muziek uit Ierland, Schotland, Vlaanderen en Frankrijk, maar hij is 

tevens een volleerd bluesmuzikant.   

Hij speelde in diverse folkgroepen, onder meer Mandragora en Alruin en treedt 

nu regelmatig op met het Mandrake Trio en het duo Uilleann Harp.   

 


