Maestro: scholing voor amateur-koordirigenten
Wegens reorganisatie biedt Kunstbalie geen scholing meer aan voor amateur-koordirigenten.
Een aantal betrokken docenten heeft daarom besloten deze scholing op een andere manier
voort te zetten. Onder de naam 'Maestro' wordt gewerkt aan een nieuw aanbod van
workshops, studiedagen, korte en langere cursussen op het gebied van koordirectie. Op
termijn wordt dit aanbod uitgebreid met activiteiten als coaching op locatie en stemvorming
voor koren. Wat blijft is het vertrouwde team van bevlogen en deskundige docenten, en de
goede kwaliteit die u gewend bent.
Op 8 juni jongstleden vond de eerste activiteit van Maestro plaats. Deze Inspiratiedag voor
koordirigenten was een schot in de roos, zo blijkt uit reacties van deelnemers:
‘Zeer leuke dag, weer veel geleerd’
‘Stemvorming was erg goed, sfeer leuk’
‘Uitstekende liedkeus en onderwerpen’
‘Fijn, zo veel inspiratie! De dag is omgevlogen...’
Kortom: het zou jammer zijn als u een volgende activiteit zou missen! Het team van Maestro
nodigt u dan ook van harte uit om deel te nemen. Zo kunt u op uw eigen niveau verder
bouwen aan uw repertoirekennis, dirigeer- en repetitietechniek en stemgebruik.
31 augustus: Studiedag voor dirigenten en koorzangers
Met workshops over kerstrepertoire, repertoire voor koor SAB, werken met koor &
instrumentaal ensemble (blaasinstrumenten), omgaan met de ouder wordende stem. Ook is
er op deze dag gelegenheid voor het afleggen van een gratis toelatingstest voor de
Basiscursus koordirectie
Docenten: Kathelijn van Dongen, Peter van Aerts, Kees Doevendans, Ruben de Grauw
en Harry Swinkels
Locatie: Kunstbalie in Tilburg
Kosten:€ 85,- incl. koffie / thee, lunch en bladmuziek; koorzangers betalen € 25,Bij de organisatie van deze dag wordt nauw samengewerkt met Muziekhandel Spiero en
Stichting Koorplein Noord-Brabant.
28 september: Orientatiecursus en basiscursus koordirectie
Zaterdag 28 september: start Oriëntatiecursus koordirectie
Deze cursus omvat 8 lessen van 2.5 uur. De lessen worden gegeven op zaterdagochtend.
Lesplaats is 's-Hertogenbosch.
Kosten: € 295,Zaterdag 28 september: start Basiscursus koordirectie 1 & 2
Deze cursus omvat 15 lessen van 3 uur. De lessen worden gegeven op zaterdagochtend.
Lesplaats is Tilburg.
Kosten: € 495,Bij voldoende belangstelling start in de loop van 2014 weer een Meerjarige Dirigenten
Opleiding (MDO).

