
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 | theaterdocent
Aanmelding en info: kooracademie@capellabrabant.nl

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

www.capellabrabant.nl

GEEF JE DAN OP VOOR 
KOORACADEMIE 
CAPELLA BRABANT!

http://www.capellabrabant.nl


WIL JE PODIUM- EN 
PRAKTIJKERVARING 
OPDOEN ÉN JE 
AANSLUITEN BIJ EEN 
GOED KAMERKOOR?

www.capellabrabant.nl

WIL JE PODIUM- EN 
PRAKTIJKERVARING 
OPDOEN ÉN JE 
AANSLUITEN BIJ EEN 
GOED KAMERKOOR?

KOORACADEMIE 
CAPELLA BRABANT

Capella Brabant biedt jou als vocaal 
talent de kans om je in een speciaal 
lesprogramma tot volwaardig (amateur-) 
koorzanger te ontwikkelen. Je volgt 
een opleiding van in totaal 32 lessen in 
ensembleverband, waarin je praktijk- en 
podiumervaring opdoet en klaargestoomd 
wordt voor het ‘betere koorwerk’. 

De Kooracademie werkt met zang-
docent Frank Hermans vooral aan 
groepsstemvorming en samenzang. 

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 speelt hierin een grote rol door met 
de deelnemers op inspirerende wijze te 
werken aan podiumpresentatie en aan het 
verbeteren van improvisatievermogen.

Door het jaar heen zullen er verschillende 
ontmoetingen plaats vinden met Capella 
Brabant, zodat je een voorproefje krijgt 
van het ‘echte werk’ en weet waar je naar 
toe werkt! Ook nodigen we je natuurlijk 
uit om te komen luisteren naar onze 
concerten en projecten. 

LESPROGRAMMA

•  Zelfstandig leren instuderen door 
 middel van oefenmateriaal

•  Groepsstemvorming

•  Een basis leggen voor het lezen van 
 muziek en de theorie

•  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

De lessen vinden plaats op dinsdagavond 
van 19.45 - 21.15 uur in De Speeldoos in 
Vught / Huis 73 in ‘s-Hertogenbosch

Startdatum: september 2022

Kosten: €480,- 

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

http://www.capellabrabant.nl
https://www.facebook.com/capella.brabant/
https://twitter.com/capellabrabant
https://www.youtube.com/watch?v=j80IiKH4_rA
https://www.instagram.com/capellabrabant/?hl=nl
https://www.linkedin.com/in/capella-brabant-2b446563/?originalSubdomain=nl

