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Lecțiile de muzică sunt o parte importantă a programei,
începând cu educația din școala primară. Prin activități
muzicale practice colective cum sunt interpretarea
vocală și instrumentală, realizarea de aranjamente,
improvizația și compoziția, elevii fac cunoștință cu
diverse culturi muzicale, stimulându se totodată
creativitatea și învățarea socială. Compoziția, la fel ca
improvizația, sunt două domenii ale activității muzicale
care se întrepătrund. Pe lângă cunoașterea teoretică și
analiza partiturilor, abordarea care urmează reprezintă
o cale practică prin care grupuri eterogene pot
improviza folosind materialul unei compoziții, axându-se
pe învățarea muzicală. Textul oferă un exemplu de
activitate bazată pe improvizația de grup în școală. Mai
multe exemple sunt prezentate în [3]
Compoziție, partitură grafică, improvizație, gândire și
acțiune creativă, învățare socială, interacțiuni de grup,
lecție demonstrativă, medii digitale.

1. LEGĂTURA DINTRE COMPOZIȚIE ȘI
IMPROVIZAȚIE

Compoziția și improvizația se întrepătrund cu o pondere
și o importanță diferite de-a lungul istoriei culturii
muzicale apusene. Pentru procesul compoziției este
caracteristică fixarea scrisă a unui produs creat într-un
anumit interval de timp. Indiferent de locul producerii ei,
fiecare operă compusă necesită o interpretare de către
unul sau mai mulți interpreți și poate fi modificată și
repetată în orice moment.
Procesul improvizației,
dimpotrivă, are loc exclusiv în momentul prezent, fiind în
același timp o artă interpretativă, sonoră și fugitivă, la
care se poate face referire doar prin activități ulterioare de
interpretare, reflectare, repetare, modificare, contrastare
sau discuție.
Muzicologul german Carl Dahlhaus (1928-1989) descrie
compoziția și improvizația ca doi poli ai culturii muzicale
europene pe o scală cu tranziții și forme intermediare [a,
p. 15]. Conform sistemului dodecafonic și mai ales
serialismului, cu regulile lor limitative de stabilire a
parametrilor
muzicali,
odată
cu
diversitatea
experimentală adusă de Muzica Nouă din perioada
postbelică a avut loc o deschidere și modificare a
parametrilor, structurilor și practicilor muzicale, care

Music lessons are an important part of the curriculum
starting with primary school education. Through
collective practical musical activities such as singing and
instrumental performance, arrangements, improvisation,
and composition students come to know various musical
cultures, while creativity and social learning are
stimulated. Composition and improvisation are two fields
of music, which are interlinked. In addition to theoretical
know-how and score analysis the following approach is a
practical way for heterogeneous groups to improvise
with material of a composition focussed for musical
learning. The text gives an example of working with
group improvisation in schools. Further examples are
described in [3].
composition, graphic score, improvisation, creative
thinking and doing, social learning, group interactions,
demonstration lesson, digital media.

1. THE CONNECTION OF
COMPOSITION AND IMPROVISATION

Composition and improvisation accompany each other
with various emphasis and importance for music
pedagogy through the history of western musical culture.
The characteristic feature of the composition process is
the written recording of a product come into being in a
certain temporal frame. Regardless of its place of birth,
each composed piece needs to be performed by one or
more performers and can be changed and repeated at any
time. The process of improvisation on the other hand
takes place exclusively in the present moment. It is
simultaneously a performing, sounding and fugitive art,
to which one can relate only through activities performed
afterwards such as repetitive, changing or contrasting
performance, reflection or discussion.
The German musicologist Carl Dahlhaus (1928-1989)
describes composition and improvisation as two poles of
the European music culture on a scale with transitions
and intermediary forms [a, p. 15]. After the twelve-tone
technique and particularly the serialism with their
confining rules for the determination of musical
parameters, there emerged, with the experimental
multitude of the New Music of the post-war era, an
opening and a change of the musical parameters,
structures, and practices, which required performers as
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solicita atât interpreții cât și publicul să își pună sub
semnul întrebării obișnuințele muzicale și să își schimbe
modul de lucru cu muzica. În acest context ne gândim la
John Cage (1912-1992), figura cheie a mișcării
Happening și important inițiator al mișcării Fluxus,
precum și al improvizației muzicale.

2. INTERPRETAREA MUZICII DE
CĂTRE GRUPURI DE ÎNVĂȚARE
ETEROGENE

În anii 60 și 70, pedagogi muzicali ca Lilli Friedemann și
Gertrud Meyer-Denkmann au elaborat lucrări metodice
de introducere în improvizația de grup și și-au publicat
cercetările [2] [5], care tratau redarea muzicii prin sunete
și zgomote la instrumente, interpretate fără experiență
anterioară. Improvizația în grupuri de lucru eterogene
trebuia să conducă spre modificarea obișnuințelor de
ascultare și să contribuie la confruntarea cu Muzica
Nouă. Între timp, obstacolul confruntării cu muzica
contemporană a fost depășit în școlile publice din
Germania, de exemplu prin proiectele „Response“, în
cadrul cărora compozitorii merg în școli primare, unde
elaborează împreună cu copiii compoziții și îi ghidează
pe aceștia în scrierea unor lucrări proprii. În proiectele
educative se lucrează la elaborarea unor piese de teatru
muzical, pe care orchestre profesioniste le pun în scenă
împreună cu grupe de copii și tineri. Chiar și lucrul cu
partituri și concepte de joc notate grafic și/sau verbal face
în prezent parte din repertoriul de metode al profesorilor
de muzică.

3. COMPOZIȚIA VIOLETEI DINESCU
BINDFADEN [f, p. 123-128]

Dorința compozitoarei românce Violeta Dinescu (*1953)
este să aducă muzica mai aproape de tineri și copii.
Lucrări precum opera pentru copii Ziua de 35 mai,
compusă în 1986 pentru 3 soliști, cor pe 8 voci, cor de
copii și orchestră, opera pentru copii Orașul scufundat,
compusă în două variante în 2008, și albumul Basme,
scris în 2009, cu creații de sunete pline de fantezie pentru
pian sau partituri instrumentale, dovedesc acest lucru.
Pentru a-i apropia pe tineri de muzică prin improvizație,
Violeta Dinescu a conceput în 2013, pentru duo-ul
Bindfaden pentru flaut și pian, compus de ea în 2008
(figura 1), o partitură grafică sub formă de adaptare a
părții a doua a originalului (figura 2). Principala sursă de
inspirație pentru această piesă provine din artele vizuale.
Dinescu a văzut fragilele sculpturi din sârmă ale
sculptorului minimalist new-yorkez Fred Sandback
(1943-2003) și i-a asociat viziunile spațiale cu viziuni
sonore. Pentru Violeta Dinescu, sunetele sunt ca ființele
umane, cu un caracter mereu schimbător. Interpretând
piesa cu studenți din Oldenburg, Dinescu a explicat
ulterior povestea originii partiturii grafice Bindfaden,
după cum urmează: vizitându-și vecina în Oldenburg în
urmă cu câțiva ani, Dinescu a zărit un afiș pe perete care
conținea cuvântul „Bindfaden“. Brusc, și-a amintit de
copilăria ei petrecută la București și de uriașa sobă de
teracotă verde din casa familiei ei. Îi plăcea căldura
confortabilă a lemnului care ardea în acea sobă și care a
reprezentat pentru ea o situație și un sentiment speciale.
După aceea a devenit conștientă de întregul text de pe
perete – instrucțiuni vechi pentru utilizarea unui
extinctor: „Când detectați un incendiu, fixați dispozitivul
cu curelele pe spate, grăbiți-vă spre locul incendiului,
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well as audiences to question their musical habits and to
change their musical conduct. Let us think in this context
of John Cage (1912-1992), the key figure of Happening
and an important inspirer of the Fluxus movement, as
well as of music improvisation.

2. PERFORMING MUSIC IN
HETEROGENEOUS LEARNING GROUPS

In the 60s and 70s music pedagogues such as Lilli
Friedemann and Gertrud Meyer-Denkmann developed
pedagogical research as introduction to group
improvisation and published their outcomes [2] [5] on the
rendition of music through sounds and instrumental
noises, played without prior experience. Improvisation in
heterogeneous learning groups was meant to lead to a
change of the listening habits and to contribute to a
confrontation with the new music. In the meantime the
obstacle of the confrontation with contemporary music
has been overcome in the German public schools, for
instance through the ‘Response’ projects, in which
women and men composers go to primary schools,
develop their compositions with the children and initiate
them in writing their own. In the education projects they
work on the processing of musical theatre, performed by
professional orchestras together with groups of children
or teenagers. Working with graphically and/or verbally
notated scores and playing concepts is also part of the
pedagogical repertoire of a contemporary music teacher.

3) VIOLETA DINESCU’S COMPOSITION
BINDFADEN / STRING [F, P. 123-128]

The desire of Romanian composer Violeta Dinescu
(*1953) is to bring children and teenagers closer to
music. Works such as the children’s opera The 35th of
May composed in 1986 for 3 soloists, 8-voice chorus,
children’s chorus and orchestra, the children’s opera The
sunken city written in two variants in 2008 and the album
Fairytale written in 2009, comprising sounds created
with a rich fantasy for piano or instrumental scores, prove
this. In order to bring teenagers closer to music through
improvisation, Violeta Dinescu designed in 2013 a
graphic score for her duo Bindfaden / String written by
her for flute and piano in 2008, see Figure 1, as
adaptation of the second part of the original, see Figure 2.
The main source of inspiration for this piece came from
the visual arts. Dinescu saw the fragile wire sculptures of
the New York sculptor and minimalist Fred Sandback
(1943-2003) and associated his space visions with sound
visions. For Dinescu sounds are like human beings, with
an always changing character. When performing her
piece with students in Oldenburg, Dinescu explained
afterwards the story of the origin of the graphic score
Bindfaden/String. It goes like this: When visiting her
neighbour in Oldenburg a few years ago, Dinescu
glanced at a sign on the wall which contained the word
‘Bindfaden’. Suddenly she remembered her childhood in
Bucharest and the huge green tiled stove in the house of
her family. She liked the comfortable warmth of the
burning wood from that stove. For her it was a very
special feeling and situation. Later she became aware of
the whole text on the wall: ancient instructions for using
a fire extinguisher: ‘When a fire is detected, take the
machine with its belts on the back, hurry to the place of
fire and open the valve, whereby the string will be broken
and aim the jet into the fire. Any misuse of the system
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deschideți valva, rupând astfel firul de siguranță, și țintiți
cu jetul în flăcări. Orice utilizare necorespunzătoare a
aparatului va fi aspru pedepsită.“ Dinescu a decis să
folosească acest text drept material stimulativ în cadrul
partiturii compoziției ei despre diferitele însușiri ale
focului.

4. LECȚIE DEMONSTRATIVĂ

Lecția de muzică descrisă în cele ce urmează a avut loc la
Școala Internațională din Cluj-Napoca în urma celei de a
9-a Conferințe Naționale cu Participare Internațională
„Educație în Societatea Cunoașterii“ organizată la
Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ în perioada 5-7
aprilie 2017. Subiectul lecției de muzică a fost
compoziția Bindfaden a compozitoarei românce Violeta
Dinescu. Sarcina grupei de elevi a constat în elaborarea
unei structuri muzicale pe baza acestei imagini [f, p. 123]
și improvizarea pe această temă. Această solicitare a dat
fiecărui elev posibilitatea de a se concentra asupra
prezentului, de a percepe ceea ce se petrecea exact în
spațiu și de a se implica muzical, cu potențialul
disponibil, în evenimentul de grup. Pentru desfășurarea
lecției cu ajutorul acestui text sunt enumerate în
continuare detaliile esențiale ale acesteia, v. A - E. Mai
apoi se oferă indicii pentru continuarea activității
artistico-pedagogice pe această temă, v. F și se abordează
utilizarea mediilor digitale. Figurile 3 - 6 înfățișează
câteva detalii ale lecției demonstrative susținute de Ulla
Levens (profesoară de muzică) cu elevi de clasa a 3-a de
la Școala Internațională din Cluj-Napoca.

Figura 1: Compoziția Violetei Dinescu „Bindfaden “
(2008) pentru flaut și pian – Libero

will be severely punished.’ Dinescu decided to use this
text as material for stimulation within the score of her
composition about different qualities of fire.

4. DEMONSTRATION LESSON

The music lesson described in the following took place at
the International School in Cluj in addition to the 9th
National Conference with International Participation
“Education in the society of knowledge” held at
“Gheorghe Dima” Music Academy from 5th to 7th April,
2017. The topic of the music lesson was the composition
Bindfaden / String by Romanian composer Violeta
Dinescu. The task of the learning group consisted in
elaborating, using this image, [f, p. 123] a musical
structure and to improvise together on this basis. This
request enabled each pupil to concentrate on the present,
to become aware of what was going on in the space and
to become integrated, according to his or her potential, in
the joint event of the group. In order to conduct the
lesson with the help of this text, we enumerate below the
essential teaching details, see A - E. We offer then clues
for the continuation of the artistic-pedagogical work with
this topic, see F, and we approach the insertion of digital
media. Figures 3 - 6 show some details of the
demonstration lesson by Ulla Levens (music teacher)
with the 3rd grade pupils at the International School in
Cluj.

Figure 1: Violeta Dinescu’s composition
“Bindfaden/String” (2008) for flute and piano Libero
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Figura 2: Partitura grafică a piesei Violetei Dinescu
„Bindfaden“ (2013) pentru diverse instrumente
muzicale - Libero
A) Cadrul pentru interpretarea muzicii în grup :
a) Clasa a 3-a cu 18 elevi cu vârste de 9 și 10 ani,
b) Pregătim un set de instrumente muzicale din care
fiecare elev poate alege: diferite instrumente de percuție,
instrumente cu coarde, fluiere,
c) Ne așezăm într-un cerc mare de scaune împărțit în trei
grupe mai mici în funcție de structura piesei.
B) Obiective didactice:
a) Înțelegerea conținutului și structurii partiturii grafice
Bindfaden,
b) Interpretarea la un instrument muzical în cadrul unui
spectacol de grup,
c) Furnizarea de detalii vizuale imaginative legate de
propria exprimare muzicală,
d) Ascultarea atentă și urmărirea întregii structuri a
lucrării,
76

Figure 2: Violeta Dinescu’s graphic score
“Bindfaden/String” (2013) for different musical
instruments - Libero
A) Setting for playing music together:
a) The 3rd grade with 18 pupils aged 9 and 10,
b) We prepare a pool of musical instruments for every
pupil to choose from: various percussion and string
instruments, recorders,
c) We sit in a big chair circle divided in three smaller
groups related to the structure of the piece.
B) Teaching goals:
a) To understand the content and the structure of the
graphic score Bindfaden/String,
b) To play a musical instrument in the setting of a group
performance,
c) To give details of visual imagination on one’s musical
expression,
d) To listen carefully and to follow the whole structure of
the piece,
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e) Asumarea responsabilității pentru propriul rol,

e) To take responsibility for one’s role,

f) Dezvoltarea unei viziuni muzicale înainte de
interpretare.

f) To develop a musical imagination before playing.

C) Pregătirea exercițiilor pentru grupul de învățare [4]:

C) Preparing exercises for the learning group [4]:
a) Playing all together: very loud, very soft, a crescendo
from piano to forte, a decrescendo from forte to piano,
b) Playing one after the other in a circle: one beat,
question and answer with eye contact to the next pupil
who will play the answer,
c) Playing with music material from the composition:
pitches, trills, intervals, rhythm, motifs, sound.

a) Interpretare în grup: foarte tare, foarte lin, un
crescendo de la piano spre forte, un decrescendo de la
forte spre piano,
b) Interpretare succesivă în cerc: o bătaie ritmică,
întrebare și răspuns cu contact vizual cu următorul elev
care va cânta răspunsul,
c) Interpretarea cu material muzical din compoziție:
înălțimi, triluri, intervale, ritm, motive, sunet.
D) Pregătirea improvizației bazate pe partitura grafică:
a) Furnizarea de informații despre compozitor,
b) Ascultarea relatării d-nei Dinescu despre formarea
compoziției ei,
c) Studierea partiturii pentru a afla structura și elementele
muzicale ale lucrării,
d) Citirea instrucțiunilor de incendiu din partitură și
discutarea înțelesului acestora.
E) Exersarea interpretării:
a) Identificarea unei structuri care conține diverse părți și
caracterizarea vizuală și acustică a fiecăreia,
b) Găsirea de comun acord a unui semnal pentru tranziția
de la o parte la alta, de ex. lovirea unui cinel,
c) Producția muzicală cu trei grupuri de elevi care
interpretează una din următoarele trei scene:
Început: Lucrarea va debuta printr-un crescendo mare de
la pianissimo la fortissimo, în timp ce se cântă la toate
instrumentele simultan.
1) Aprindem un foc cald care induce o stare de bine și
bucurie,
acompaniat de următoarele sunete: suflat, pocnet, scârțâit,
acorduri, melodii, lin.
2) Crește înspre un foc mare, periculos care inspiră
teamă, rezistență și luptă,
acompaniat de următoarele sunete: pocnet, bătăi, apă,
țipete, motive, tare și zgomotos, crescendo.
3) Descrește înspre un foc mocnit care inspiră calm,
pace, odihnă și speranță,
acompaniat de următoarele sunete: respirație, huruit,
pocnet, arpeggio, ritm, pauze, tăcere.
Final: lucrarea se va încheia cu un decrescendo mare de
la fortissimo la pianissimo, în timp ce se cântă la toate
instrumentele simultan.
F) Sugestii de continuare a lecției de muzică :
a) Reflecții asupra activității muzicale comune,
b) Prelucrare detaliată a părților individuale ale piesei,
b) Audierea comună a interpretării lucrării Bindfaden,
c) Studierea și analizarea autografului din 2008,

D) Preparing the improvisation based on the graphic
score:
a) Giving information about the composer,
b) Listening to Dinescu’s story about the formation of her
composition,
c) Studying the score to find out the structure and the
music elements of the piece,
d) Reading the fire instructions within the score and
talking about their meaning.
E) Working on the performance:
a) To identify a structure containing different parts and to
characterize each part visually and acoustically,
b) To agree on a signal for the transition from one part to
another, for instance hitting a cymbal,
c) To produce the music performance with three groups
of pupils playing one of the following three scenes:
Beginning: The piece will be inaugurated by a big
crescendo from pianissimo to fortissimo playing all
musical instruments together.
1) We light a warming fire that spreads well-being and
joy,
sounds: blowing, crackle, creaking, chords, melodies,
soft.
2) It grows to a big dangerous fire that spreads fear,
resistance and fight,
sounds: crackle, beats, water, scream, motifs, loud and
noisy, crescendo.
3) It dies away to a smouldering fire that spreads
calmness, peace, rest and hope,
sounds: breathing, rattle, cracking, arpeggio, rhythm,
rests, silent.
Ending: The piece will be concluded by a big
decrescendo from fortissimo to pianissimo playing all
musical instruments together.
F) Suggestions to continue the music lesson:
a) Reflection on the joint musical experience,
b) Detailed processing of the individual parts of the
piece,
b) Listening to the performance of Bindfaden /String
together,
c) Studying and analysing the autograph from 2008,
d) Drawing a graphic score for the music of Bindfaden
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d) Desenarea unei partituri grafice pentru muzica lucrării
Bindfaden
interpretate
de Trio
Contraste
d)
Desenarea
unei partituri
grafice
pentru[8].
muzica lucrării
Bindfaden
interpretate
de
Trio
Contraste
[8].
e) Dezvoltarea unei coregrafii ca interacțiune a
dansatorilor
și interpreților
[3].
e)
Dezvoltarea
unei coregrafii
ca interacțiune a
dansatorilor și interpreților [3].

/String performed by Trio Contraste [8].
e) Developing a choreography as interaction of dancers
and musicians [3].

Figurile 3-5: Lecție demonstrativă la clasa a III-a
(fotografii:
Eli)
Figurile
3-5:Anamaria
Lecție demonstrativă
la clasa a III-a
(fotografii: Anamaria Eli)

Figures 3-5: Demonstration lesson in the 3rd grade
(Photos: Anamaria Eli)

[
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Figura 6: Lecție demonstrativă la clasa a III-a
(fotografie: Anamaria Eli)

5) FOLOSIREA MEDIILOR DIGITALE
CA SUPORT PENTRU IMPROVIZAȚIE

În ora de curs descrisă s-au utilizat exclusiv instrumente
muzicale clasice și aproape nici un tip de tehnologii noi.
În fragmentul următor prezentăm moduri în care mediile
digitale se pot include în mod eficient. Orice proces de
improvizație este o interacțiune care are loc în momentul
prezent. Rezultatul perceptibil este tranzitoriu, întrucât
originile sale iau naștere din incertitudine. Această
însușire esențială este un stimul important pentru
participanți și spectatori. În scopul realizării
demonstrației și reflecției este util să se fixeze
improvizația prin folosirea dispozitivelor digitale.
Mediile digitale se pot utiliza, de asemenea, pe parcursul
procesului de improvizație pentru a genera sunete în plus
față de sau în loc de cele ale instrumentelor muzicale
tradiționale. Folosirea programelor informatice pentru
crearea scenografiei unui spectacol improvizat cu sunet și
mișcare este o sarcină creativă pentru elevi. Mediile
digitale descrise în improvizația cu muzică și mișcare
facilitează:
a) Reflecția, demonstrația și arhivarea improvizației de
grup prin documentare audio și video. Acest aspect este
important pentru învățarea improvizației și pentru
dezvoltarea unor concepte personale de improvizație.
b) Folosirea improvizației de grup înregistrate pentru un
spectacol coregrafic al aceluiași grup. *)
c) Acompanierea mișcărilor corporale cu diverse tipuri de
muzică de pe internet. *)
d) Pregătirea unei compoziții sau a unui aranjament
muzical pentru un spectacol coregrafic.
e) Material creativ pentru scenografie ca fundal pentru
spectacole improvizate.
*) Spre deosebire de improvizația muzicală live, materialul
stocat poate fi repetat în mod nelimitat și independent.

Figure 6: Demonstration lesson in the 3rd grade
(Photo: Anamaria Eli)

5) USING DIGITAL MEDIA AS A
SUPPORT FOR IMPROVISATION

In the class described above we used exclusively
analogue instruments and almost no new technologies. In
the following fragment we shall list meaningful ways in
which digital media can be inserted. Each process of
improvisation is an interaction which happens in the
prevailing moment. The perceptible output is transitory
as its origins emerge from uncertainty. This essential
quality is an important stimulus for participants as well as
for spectators. For the purpose of reflection and
demonstration it is fruitful to record the improvisation by
using digital devices. Digital media may be also used
during the process of improvisation for generating sounds
besides or instead of traditional musical instruments. The
use of software to produce a stage set for an improvised
sound-movement performance is a creative task for
pupils. The summarized digital media in music and
movement improvisation facilitate:
a) Reflection, demonstration, and archiving of group
improvisation by sound and video documentation. This is
important for learning how to improvise and for
developing personal improvisation concepts.
b) The use of the recorded group improvisation for a
body performance of the same group. *)
c) The accompaniment of body movements by a varied
selection of music from the internet. *)
d) The preparation of a music composition or
arrangement for a choreographed body performance.
e) Creative material for stage sets as background for
improvised performances.
*) In contrast to live music improvisations, the stored material
can be repeated unlimitedly and used independently.
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6) PERSPECTIVE

Improvizația ca formă a muzicii este adecvată ca metodă
pentru domeniile învățării muzicale în context școlar,
pentru a activa grupuri de lucru eterogene și a le stimula
entuziasmul muzical. Improvizația poate construi un pod
pentru confruntarea cu opere compuse, după cum a arătat
exemplul de la clasă. Prin exercițiile pregătite, vezi C, au
fost prezentați primii pași didactici ai unei metodici a
improvizației. Întrebarea: Improvizația poate fi predată?
ar fi pentru pedagogi o altă temă importantă de dezbatere.
Muzicianul Stephen Nachmanovitch, care este totodată
profesor de improvizație, oferă următorul răspuns: „Da,
poate. Este declanșată mai degrabă decât predată. Este o
capacitate pe care o are fiecare dintre noi. Este vorba
despre a da permisiunea, despre a oferi spațiul necesar
pentru ca un grup de oameni să își conștientizeze
capacitatea pe care o au deja de a interacționa unii cu alții
în moduri care sunt într-adevăr interesante și actuale.
Improvizația înseamnă prezență și responsabilitate față de
ceea ce este cu adevărat acolo“. [7]

6) OUTLOOK

Improvisation as a form of music is appropriate as a
method for the fields of music learning in schools, in
order to activate heterogeneous learning groups and to
stimulate their enthusiasm for music. Improvisation can
build a bridge to the confrontation with composed works,
as proven by the teaching example. By means of the
preparing exercises, see C, we have shown the first
didactical steps of a pedagogy of improvisation. The
question “Can improvisation be taught?” could be
another important debate theme for music pedagogues.
The musician and improvisation teacher Stephen
Nachmanovitch offers the following answer to this
question: “Yes it can. It is released rather than taught. It
is a capacity that each of us has. It is a matter of giving
permission, holding the space so that a group of people
realize the ability they already have and interact to each
other in ways that are really interesting and of that
moment.
Improvisation
means
presence
and
responsibility to what is really there.” [7]
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