
De Protoon Music Workshop
Stap in de unieke opnamestudio van Protoon Music 
In deze gloednieuwe muzikale workshop componeren deelnemers, met 
elkaar, razendsnel en op zeer innovatieve wijze, hun eigen muziekstuk. 
Zij sturen zèlf de opnames aan, spelen de muziek in èn bepalen de opbouw 
van de muziek. De deelnemer is muzikant, beatmaker en producer in één.
Elke denkbare geluidsbron is hierbij te gebruiken. Elke denkbare geluidsbron is hierbij te gebruiken. 
Of het nu instrumenten zijn, je stem, samples of een geluid wat je ter 
plekke opneemt, bijv. een krakende deur of een 
druppelende kraan, O-VE-RAL kan mee gecomponeerd worden! 
Iedereen is in beweging, zitten achter een computerscherm is er niet bij.
Deze speciaal ontwikkelde techniek, door Protoon Music, werkt aan de hand 
van beeldherkenning. De gemaakte muziekstukken zijn na afloop te 
beluisteren en te downloaden op de site van Protoon Music. beluisteren en te downloaden op de site van Protoon Music. 
Voor resultaten, reacties van leerlingen en leerkrachten, filmpjes en meer 
info ga naar: www.protoon.nl

• Op nieuwe en innovatieve wijze componeren & musiceren
In de workshop wordt gewerkt met de Protoon Music BOX, een nieuwe 
innovatieve en bijzondere muziektechnolgie.
• Samenwerken staat centraal
Iedere deelnemer heeft zijn eigen creatieve inbreng. 
Door samen overleggen, naar elkaar luisteren en knopen doorhakken 
komt een eigen orginele compositie tot stand.komt een eigen orginele compositie tot stand.
• Leerzaam 
Met de speciale Protoon Music methodiek wordt deelnemers naast het 
leren gebruiken van o.a. rimte, dynamiek, harmonie en BPM ook geleerd 
muziek te ontleden. Wat hoor je eigenlijk, welke verschillende genres zijn er, 
hoe bouw je muziek op, wat moet een professioneel muzikant doen om een 
nummer in een studio op te nemen en wat doet muziek met je?
• Een uniek eindresultaat  • Een uniek eindresultaat  
Deelnemers componeren met elkaar een eigen muziekstuk waarbij ook eigen 
gevonden en/of gemaakte geluiden gebruikt worden. 
• Eigen verantwoordelijkheid en regie
Binnen de workshop is ieder voorzich verantwoordelijk voor het inspelen, 
opnemen en arrangeren van de muziek. 
• Componeren zonder achter een computer te zitten
Door de opzet en het gebruik van de technologie van Protoon Music is Door de opzet en het gebruik van de technologie van Protoon Music is 
iedereen fysiek in beweging.
• Voor deelnemers met of zonder muziekervaring
Iedereen kan meedoen.

"De allerleukste workshop die ik in 10 jaar tijd heb gezien!" (vakleerkracht muziek)
"Mega gaaf, dit zou de muziekles moeten worden" (leerling)
"Een actieve workshop waarbij de leerlingen op een hele andere manier met muziek bezig zijn, 
“heel erg gaaf en leerzaam" (leerkracht)
”Super leuk, ik heb verschillende ritmes geleerd en weet nu meer over muziek" (leerling)
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