Uitgangspunten
van
De Leidse Koorschool
Leren door musiceren – geen droge
theorie, maar leren door muzikale
ervaringen

Lezen met je oren

♫

Muziek beweegt –
zingen met heel je lijf
Rozemarijn Kalis is professioneel zangeres en
koordirigent.
Zij is dirigent van het Leids Kamerkoor en van
het Wim Egz Ensemble in Utrecht.
Zij is als artistiek adviseur verbonden aan het
Leids Amateurkunstfestival 2015.
In 2010 kwam zij voor het eerst in aanraking
met het gedachtegoed van de Hongaarse
componist en muziekpedagoog Zoltán Kodály.
Geïnspireerd door dit gedachtegoed, richtte
zij in 2012 De Leidse Koorschool op.
Vanuit De Leidse Koorschool verzorgt zij
cursussen en workshops muziekeducatie voor
kinderen en volwassenen.

♫
Muziek van goede kwaliteit, zowel
voor volwassenen als voor kinderen
♫

Met meer plezier musiceren door een
beter begrip van de muziek

info@leidsekoorschool.nl
www.leidsekoorschool.nl

Cursus solfège
voor
koorzangers

Ontdek al musicerend
de geheimen van het notenschrift!

Solfège voor koorzangers
Voor veel koorzangers lijkt het een
onvervulbare wens: noten kunnen lezen en
van blad kunnen zingen. Het thuis instuderen
gaat daarmee veel makkelijker en sneller, je
bent niet meer afhankelijk van onmuzikale
midi-files en je kunt met meer zelfvertrouwen
en plezier naar de repetitie van je koor.
Toch is van blad zingen – een melodie lezen
en in je hoofd horen hoe de melodie klinkt –
iets wat iedereen kan leren en trainen.
Tijdens de cursus solfège voor koorzangers,
wordt het notenschrift benaderd vanuit de
praktijk van het muziek maken. Er wordt
gezongen, gemusiceerd en muziek beluisterd.
Vanuit de klank maken we de koppeling met
het notenschrift: from Sound to Symbol - van
toon naar teken. Diverse onderwerpen
komen aan bod: maat, ritme, toonhoogte,
muzikale structuur, melodie en harmonie.

Praktische informatie

Voor wie:
koorzangers die meer ervaring
willen krijgen in het van blad
zingen. Er is geen speciale
voorkennis vereist, wel wordt van
de deelnemers verwacht dat ze een
korte eenvoudige melodie kunnen
nazingen.
Aantal lessen: 10
Wanneer: woensdagavond van
20.00u-21.30u
Startdatum: 24 september
Einddatum: 3 december
(22 oktober geen les ivm de
herfstvakantie)
Kosten: €125,00 incl. koffie/thee
Locatie: Kinderdagverblijf
De Watergeuzen,
Willem Barentzstraat 47, Leiden.
Gratis parkeren voor de deur.
Aanmelden: per email,
info@leidsekoorschool.nl
Vragen? per email of telefonisch:
06-45750908

Zoltán Kodály (1882-1967)

"Teach music and singing (...) in such a
way that it is not a torture but a joy
for the pupil; instill a thirst for finer
music in him, a thirst which will last
for a lifetime.
Music must not be approached from
its intellectual, rational side, nor
should it be conveyed to the child as a
system of algebraic symbols, or as the
secret writing of a language with
which he has no connection. The way
should be paved for direct
intuition. ..... Often a single
experience will open the young soul to
music for a whole lifetime." (1929)

