KOORACADEMIE
CAPELLA BRABANT
PODIUM- EN
PRAKTIJKERVARING
OPDOEN EN AANSLUITEN
BIJ EEN KAMERKOOR
MET AMBITIE?

GEEF JE DAN OP VOOR
KOORACADEMIE
CAPELLA BRABANT!

Ben jij een ervaren amateurzanger, maar heb je nog te weinig ervaring om je bij een echt
ambitieus amateurkoor aan te sluiten? In de Kooracademie van Capella Brabant kun je je een
jaar lang verdiepen in alle facetten van de koorzang.
Frank Hermans zangdocent
Lieve van Tuijl spelcoach
Aanmelding en info: kooracademie@capellabrabant.nl

www.capellabrabant.nl

KOORACADEMIE
CAPELLA BRABANT

LESPROGRAMMA

ensembleverband, waarin je praktijk- en
podiumervaring opdoet en klaargestoomd
wordt voor het ‘betere koorwerk’.

•

Ontwikkelen van stijlkennis en
stijlgevoel

•

Ontwikkelen van ensemblezang,
koorklank, timing en intonatie

•

Ontwikkeling fysiek bewustzijn,
gekoppeld aan podiumbewustzijn

•

Liedtekstinterpretatie en -overdracht

•

Ontwikkeling verbeeldingskracht en
improvisatievermogen

WIL JE PODIUM- EN
Capella Brabant biedt vocaal talent
PRAKTIJKERVARING
de kans om zich inÉN
een speciaal
OPDOEN
JE
lesprogramma tot volwaardig (amateur)
AANSLUITEN
BIJ EEN
koorzanger te ontwikkelen. Je volgt
GOED
een opleidingKAMERKOOR?
van in totaal 32 lessen in

De Kooracademie werkt vooral aan
groepsstemvorming en samenzang, van
de deelnemers wordt verwacht dat zij
daarnaast individuele zanglessen volgen.
Omdat presenteren en muziektheater
een steeds grotere rol spelen bij Capella
Brabant, vinden we het ook belangrijk dat
hieraan bij de Kooracademie aandacht
wordt besteed. Theaterdocent Lieve van
Tuijl zal daartoe zes keer per jaar lesgeven
op de Kooracademie.
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Zelfstandig leren instuderen door
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muziek en de theorie
•

De lessen vinden plaats op dinsdagavonden van 19.45 - 21.15 uur in
De Speeldoos te Vught.
Startdatum: 14 september 2021.

Door het jaar heen zullen er verschillende
presentaties en ontmoetingen plaats
vinden met Capella Brabant.
Bij concerten/ projecten van het koor
wordt telkens plaats gemaakt in het
programma voor korte presentaties
van de Kooracademie en samenzang
met Capella Brabant. Dit om studenten
een voorproefje te geven van het ‘echte
werk’ en ze door het jaar heen te blijven
motiveren.

www.capellabrabant.nl

De Kooracademie wordt mogelijk gemaakt
door Cultuurfonds 's-Hertogenbosch.

