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opleiding voor dirigenten in de lichte muziek 

In het studiejaar 2013-2014 wordt in Utrecht voor de zesde maal de opleiding Dirigent Licht Vo-

caal (dlv) gehouden. Op 21 zaterdagen krijgen dirigenten les in o.a. slagtechniek, muziekge-

schiedenis, repetitietechniek, repertoirekennis, partituurspel, analyse, stemvorming en arrange-

ren. De opleiding is bedoeld voor gevorderde amateurdirigenten die al ervaring hebben met 

koren in de lichte muziek, voor studenten die aan het conservatorium studeren en voor musici 

die al een conservatoriumstudie hebben afgerond en zich verder willen ontwikkelen in de lichte 

vocale muziek. Het repertoire dat aan bod komt bij de dlv omvat onder andere pop, jazz, gospel, 

musical en wereldmuziek. 

 

DOCENTEN 

De drie vaste docenten van de dlv zijn Tijs Krammer, Marieke Snijders en Hans van den Brand. 

 

 

 

Tijs Krammer is de cursusleider en docent van de dlv. Tijs studeerde 

klassieke koordirectie aan het conservatorium van Den Haag bij Jos 

van Veldhoven. Hij was een tijdlang zanger bij Montezuma’s Revenge. 

Hij is dirigent van het close harmony-koor Leeuwenhart en muzikaal 

leider van de vocal group Vocalicious en het pas geformeerde wereld-

muziekkoor Pangaea. 

 

 

 

Marieke Snijders is de vaste zangdocent. Zij neemt onderwerpen als 

stemvorming en inzingen voor haar rekening en gee? de studenten 

ook individueel zangles. Marieke zal ongeveer tien bijeenkomsten 

aanwezig zijn bij de opleiding. Marieke studeerde zang en piano aan 

het Conservatorium van Utrecht. Zij speelde in muziektheatervoor-

stellingen van o.a. de �eatercompagnie, Courage en Orkater. 

 

– Hans van den Brand is docent van de opleiding en hij zal ongeveer 

vier bijeenkomsten voor zijn rekening nemen. Hans studeerde 

schoolmuziek, piano en koordirectie aan het Fontys Conservatorium 

Tilburg.  Hij is dirigent van het Fon�s Jazz Choir, waarmee hij in janu-

ari 2009 eo Korenslag won. Hij is hoofd van de afdeling schoolmu-

ziek van het Fontys Conservatorium Tilburg. 

 

ORGANISATIE 

De dlv wordt georganiseerd door balk, de Nederlandse korenbond die zich richt op groepen die 

lichte muziek zingen. De opleiding is gebaseerd op een raamleerplan dat is geschreven door het 

lkca (voorheen Kunstfactor), het overkoepelende instituut voor amateurkunst in Nederland. De 

dlv is als opleiding erkend door de stichting Kunstkeur (voorheen cea). 

 

STAGE 

Tijdens de opleiding volg je als student een korte stage bij een toonaangevend Nederlands koor 

uit de lichte muziek. 
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AFSLUITING 

Voor het examen maak je drie werkstukken; een avondvullend concertprogramma, een analyse 

van arrangement en een vocaal werkplan. Het examen bestaat uit het geven van een kort concert 

met een eigen koor. 

 

WORKSHOPS 

In de tweede hel? zijn er vier workshops van gastdocenten. Deze zijn ook toegankelijk voor geïn-

teresseerden van buiten de opleiding. In de dlv 2013G-2014 gee? Merel Martens een workshop 

over het gebruik van verschillende klankkleuren in een koor, Rogier IJmker over arrangeren, 

Meta Stevens over regie en Lex Hakker over body percussion. 
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ervaringen van studenten 

De dlv vindt eens in de twee jaar plaats. De eerste twee keer vond de opleiding plaats in Tilburg 

in het Fontys Conservatorium. In 2004 en 2006 hebben daar respectievelijk 18 en 11 studenten 

het examen behaald. Sinds 2007 wordt de opleiding in Utrecht gegeven. In 2008, 2010 en 2012 

hebben daar achtereenvolgens 14, 11 en 7 studenten het examen behaald. Hieronder staan erva-

ringen van studenten uit vorige jaren.  

 

De opleiding dlv heb ik als bijzonder inspirerend ervaren. Ik vond de do-

centen zeer kundig, preLig, eerlijk en direct. De lessen en workshops waren 

leerzaam omdat het goed aansloot op mijn persoonlijke situatie en op de 

dagelijkse koorpraktijk. Ik vond het aanbod volledig en breed van opzet. Er 

was bovendien veel ruimte voor eigen inbreng. En omdat ik gestimuleerd 

werd een organiserende houding aan te nemen, heb ik het gewenste uit de 

opleiding gehaald. Kortom: door alle bagage van de opleiding dlv sta ik 

zekerder en professioneler voor mijn koren! 

 

Frances Fenneke Bouwman, student DL%V 2011-2013, dirigent van 

NU-Vocaal uit Groningen en vocal group Voix-la! uit Zuidlaren 

 

Ik heb de opleiding dlv met ontzeLend veel plezier gevolgd! De structuur 

van de opleiding en het niveau van de docenten zorgen voor zowel een bre-

de basis als een grote verdieping. Het gee? je veel handreikingen om verder 

te komen als dirigent en je zangers nog vele jaren te blijven inspireren! 

 

Rowan van der Westen, student DL%V 2009-2010, dirigent van 

Xsinchère uit Raamsdonkveer 

 

Tijdens de dlv heb ik geleerd hoe je kwaliteitsnormen voor je zanggroep 

ontwikkelt en neerzet, zodat je ze zo effectief mogelijk naar een hoger plan 

kunt tillen. 

 

Een belangrijk pluspunt van de cursus is de persoonlijke behandeling van 

alle deelnemers. Iedereen wordt geanalyseerd en geadviseerd naar zijn/haar 

persoonlijke situatie. Door de onderlinge verschillen leren de cursisten 

zodoende ook veel van elkaar. 

 

Tijs Krammer is een ongelofelijke vakman. Hij weet precies wat er in de 

korenwereld speelt, of het nu een krakkemikkig beginnersgroepje is of een 

professioneel topkoor. We ondervonden aan den lijve hoe hij zangers inspi-

reert het beste uit zichzelf te halen. 

 

Elke Jansen, student DL%V 2007-2008, dirigent van o.a. close 

harmony-koor Schudden voor gebruik 
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De dlv was voor mij een enorme stap voorwaarts in het vak. Het hele 

spectrum van slagtechniek, repetitietechniek, repertoirekeuze e.d. wordt 

op maat gegeven naar het niveau van jou en je koor. 

 

Frances Dekker, student DL%V 2005-2006, dirigent van gospelkoor 

Amstel Gospel Choir en close harmony-koor Jammin’ uit Amers-

foort 

 

Na jaren in de praktijk als amateur muzikant en muzikaal leider te hebben 

gefunctioneerd, groeide bij mij de behoe?e aan meer praktische vaardigheden 

gecombineerd met theoretische onderbouwing en verdieping. Voor mij paste 

de opleiding Dirigent Licht Vocaal perfect op deze behoe?e, en bood daarnaast 

een aangename verbreding door de inbreng van meerdere topdocenten en de 

spiegeling van ervaringen met collega-dirigenten in opleiding.  

 

Sander Gieling, student DL%V 2003-2004, muzikaal leider 

van Kix uit Amersfoort 

 

De opleiding dlv reikt unieke kennis aan, een waardevolle aanvulling op 

wat er op bijvoorbeeld de conservatoria (waar de koordirectie vaak klassiek 

georiënteerd is) wordt aangeboden.  

 

Ik blader nog regelmatig in het schri?je met aantekeningen, die ik maakte 

tijdens de opleiding. De lessen in slagtechniek, repetitietechniek en zang-

lessen die ik toen kreeg zijn nog altijd een inspiratiebron voor de repeti-

ties die ik leid en de workshops die ik geef. 

  

De lessen van Tijs Krammer zijn precies zoals hij zelf dirigeert: met beide 

benen op de grond, aangenaam gestructureerd en bijzonder ‘to the point’. 

  

Hans Kaldeway, student DL%V 2003-2004, dirigent van 

close harmony-koor Tous les Oiseaux d’Europe 
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onderwerpen 

Er wordt nogal wat van je gevergd als dirigent. Je moet een goede slagtechniek hebben, vlot kun-

nen repeteren, een uitstekend gehoor hebben en je repertoire kennen. Je moet mooi kunnen 

zingen en kunnen begeleiden op de piano en prachtige programma’s kunnen maken. Daarnaast  

moet je kunnen inspireren en motiveren, met een groep overweg kunnen en een combo of band 

kunnen aansturen. En als het meezit, kun je dan ook nog arrangeren, weet je subsidies aan te 

boren en zie je er op het podium charismatisch uit. Kortom, je moet als dirigent van vele markten 

thuis zijn.  

 

DIVERSE ONDERWERPEN 

In een opleiding voor koordirigent moet dus een scala aan onderwerpen langskomen, zowel in 

theorie als in praktijk. De dlv is daarom opgedeeld in zeven blokken waarin deelgebieden van 

het dirigeren centraal staan. Je wordt in de opleiding gestimuleerd je zo breed mogelijk te ont-

wikkelen en ook na de opleiding te blijven doorleren. 

 

THEORIE 

De zeven onderwerpen in de opleiding zijn als volgt (data onder voorbehoud): 

 

Blok 1 Slagtechniek  oktober 2013 

Blok 2 Geschiedenis en stijlen november 2013 

Blok 3 Repetitietechniek januari 2014 

Blok 4 Zangmethodiek en koorvorming februari 2014 

Blok 5 Arrangeren maart 2014 

Blok 6 Programmeren en plannen april 2014 

Blok 7 De sociale kant mei 2014 

 

VAARDIGHEDEN 

Naast de bovenstaande theoretische onderwerpen, train je elke bijeenkomst drie basisvaardighe-

den: 

� Gehoortraining. Hierin ga je intervallen nazingen, akkoorden benoemen, en melodische 

dictees noteren. 

� Slagtechniekoefeningen. Je doet allerlei oefeningen om de slagfiguren je eigen te maken en 

de onaWankelijkheid van de handen te vergroten. 

� Partituurspel. Je leert arrangementen spelen die genoteerd staan in vier of meer balken. 

 

Aan het eind van elke bijeenkomst is er een practicum. De studenten vormen daarvoor samen het 

koor. Om beurten geven de studenten daar leiding aan. 
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ONDERWERPEN IN DETAIL  

Hieronder staat welke onderwerpen er specifieker aan bod komen in de bijeenkomsten (data 

onder voorbehoud)G: 

  

Blok 1  Slagtechniek  

   5 oktober De basis van het dirigeren en de slagfiguren 

   12 oktober Het aangeven van dynamiek en articulatie 

   26 oktober Het aangeven van inzeLen en het meeademen  

Blok 2  Geschiedenis en stijlen 

   2 november Overzicht van de lichte vocale muziek 

   16 november De verschillende vocale stijlen 

   23 november Beroemde vocal groups en hun arrangeurs 

Blok 3  Repetitietechniek 

   11 januari Noten instuderen 

   18 januari Verbeteren van ritme, balans en intonatie 

   25 januari Meerstemmig repeteren 

Blok 4  Zangmethodiek en koorvorming 

   1 februari De bouw van de stem 

   8 februari Koorvorming en inzingen 

   1 maart Registers en veelvoorkomende stemproblemen 

 Workshop Rogier IJmker over arrangeren 

Blok 5  Arrangeren  

   8 maart Arrangeren in tien stappen 

   22 maart Gevarieerd arrangeren 

   29 maart Arrangeren van pop- en jazzstijlen 

 Workshop Merel Martens: ‘Sound shuffle’ 

Blok 6  Programmeren en plannen 

   5 april Repertoire zoeken 

   12 april Programma’s samenstellen en thema’s bedenken 

   19 april Een repetitieperiode plannen 

 Workshop Meta Stevens over regie 

Blok 7  De sociale kant  

   17 mei Organisatie, bestuur en koorleden 

   24 mei Motivatie, uitstraling en expressiviteit 

   7 juni De voorbereidingen voor een concert 

 Workshop Lex Hakker over body percussion  

Afsluiting 

   21 juni Examenconcerten en diploma-uitreiking 
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bijeenkomsten 

De bijeenkomsten duren van 10.00 tot 15.30 uur. Elke bijeenkomst is als volgt ingedeeld: 

 

10.00G-10.15 inzingen 

10.15G-11.30 theoretisch gedeelte 

11.30G-11.45 gehoortraining 

   lunchpauze 

12.00G-12.15 slagtechniekoefeningen 

12.15G-13.00 theoretisch gedeelte 

13.00G-13.15 partituurspel 

   theepauze 

13.30G-15.30 practicum 

 

INDIVIDUELE ZANGLESSEN 

De zangdocente Marieke Snijders is ongeveer de hel? van de bijeenkomsten aanwezig. Zij doet 

dan het inzingen en in de rest van de tijd gee? zij individuele zanglessen aan de studenten. In het 

vierde blok gee? zij daarnaast een aantal theoretische lessen over zangtechniek, de bouw van de 

stem en meest voorkomende vocale problemen. 

 

BIJEENKOMSTEN 

De bijeenkomsten vinden plaats in zimihc, Bouwstraat 55 in Utrecht. Vanuit Utrecht cs is die 

locatie met bus 4 of 11 in tien minuten bereikbaar, of wandelend in 20 minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 INFORMATIEFOLDER DIRIGENT LICHT VOCAAL  

 

 

 

 

 

literatuur en repertoire 

In de dlv gebruik je drie boeken: 

� Let’s work it out! Het enige Nederlandstalige boek over het dirigeren van vocale lichte mu-

ziek, uitgegeven door de snk. Dit boek is niet meer verkrijgbaar, maar wordt voor de stu-

denten van de dlv ter beschikking gesteld door de stichting Vocal Pop & Jazz Days. 

� Tipboek muziek op papier. Een boek over muziektheorie, geschreven in een heldere, eigen-

tijdse stijl, waarbij ook de lichte muziek de nodige aandacht krijgt. Prijs ongeveer 15 euro. 

� Tipboek zang. Een boek uit dezelfde serie, met objectieve informatie over de stem en stem-

vorming, waarbij er recht wordt gedaan aan verschillende benaderingen van dit complexe 

onderwerp. Prijs ongeveer 15 euro. 

 

READER 

Naast bovenstaande boeken is er een reader samengesteld met daarin hoofdstukken uit onder 

andere de volgende boeken: 

� Brock McElheran: Conducting technique for beginners and professionals. 

� John Bertalot: How to be a successful choir director. 

� Carl Strommen: �e contemporaI chorus. A director’s guide for the jazz-rock choir. 

� Steve Zegree: �e complete guide to teaching vocal jazz.  

� Jimmy Joyce: Scoring for voice. A guide to writing vocal arrangements.  

� Bertalot. 

De reader zit bij de prijs van de opleiding inbegrepen en krijg je op de eerste bijeenkomst. 

 

ARRANGEMENTEN 

In de opleiding worden de volgende arrangementen behandeld (onder voorbehoud). De partitu-

ren krijg je in de opleiding uitgedeeld. 

   

Blok 1 Halleluja (Leonard Cohen; arr.: Roger Emerson) 

 New York state of mind (Billy Joel; arr.: Mark Brymer) 

Blok 2 CoventI carol (traditional; arr.: Darmon Meader) 

 Silver bells (Livingston & Evans; arr.: Mac Huff)  

Blok 3 Shower the people (James Taylor, arr.: Juan Garcia) 

 LiL your head up high (Hundertmark, Atwell & Carbow) 

Blok 4 Shoo fly pie and apple pan dowdy (Gallop & Wood; arr.: Kirby Shaw) 

 Seasons of love (Larson; arr.: Deke Sharon) 

Blok 5 TI to remember (Jones & Smidt, arr.: Steve Zegree) 

 Nine to five (Parton; arr.: Ed Lojeski) 

Blok 6 Superstition (Stevie Wonder; arr.: Kirby Shaw) 

 Breek (Jeroen Zijlstra; arr.: Tijs Krammer) 

Blok 7 Alice in wonderland (Hilliard & Fain; arr.: Paris Rutherford) 

 Here, there and eveIwhere (Lennon & McCartney; arr.: Gene Puerling) 
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stage 

In de periode februari t/m april 2014 ga je een stage doen bij een toonaangevend Nederlands koor 

uit de lichte muziek en de dirigent daarvan. Het doel van de stage is als volgt: 

� Je kunt een goede dirigent in de praktijk bezig zien. 

� Je doet ervaring op in het werken met een kwalitatief goed koor. 

� Er ontstaat uitwisseling tussen de dlv en bestaande Nederlandse korenwereld. 

 

Het idee is dat je drie keer een repetitie bijwoont van het koor: 

 1.  In de eerste repetitie observeer je de dirigent en het koor.
 

 2.  In de tweede repetitie doe je het inzingen met het koor.  In overleg met de dirigent kies je

      een arrangement om aan te werken in de daaropvolgende repetitie. 

 3.  In de derde repetitie neem je een kwartier of een half uur van de repetitie voor je rekening.  

De precieze invulling bepaal je in overleg met de dirigent waarbij je stage loopt. De dirigent gee? 

feedback over het inzingen en het repeteren. Je schrij? een kort verslag (maximaal één a4) van de 

stage met daarin de ervaringen en leerpunten. 

 

De organisatie van de dlv hee? contact met diverse Nederlandse close harmony-koren en hun 

dirigenten, waarbij je stage kunt lopen. Je mag zelf kiezen bij welk koor je dat wilt doen. Het is de 

bedoeling dat je zelf het contact legt en concrete afspraken maakt. 

 

KOREN DIE MEDEWERKING VERLENEN AAN DE STAGES 

 

 A58 

  plaats  Zeeland dirigent  Rob van der Meule 

  repetitiedag woensdagavond stijl  popkoor 

  bezetting    50 zangers met band website  www.koora58.nl 

 Au Bain Marie 

  plaats   Groningen dirigent  Akke Feenstra 

  repetitiedag  woensdag stijl  vocale pop en jazz 

  bezetting    12 vrouwen website  www.aubainmarie.net 

 Bant 

  plaats   Amsterdam dirigent  Ronald Becker 

  repetitiedag  woensdag stijl  close harmony 

  bezetting    16 zangers a cappella website  www.bant.nu 

 Binnenste Buiten 

  plaats   Almere dirigent  Jetse Bremer 

  repetitiedag  woensdag stijl  popkoor en close harmony 

  bezetting    40 zangers met piano website  popkoorbinnenstebuiten.nl 

 Close Up 

  plaats   Alkmaar dirigent  Pepijn Lagerweij 

  repetitiedag  donderdag stijl  close harmony 

  bezetting    20 zangers website  www.vocalgroupcloseup.nl 
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 Divina 

  plaats   Utrecht dirigent  Pepijn Lagerweij 

  repetitiedag zondag stijl  close harmony 

  bezetting    20 vrouwen website  www.divinacloseharmony.nl 

 Fem@il 

  plaats   Almere dirigent  Jetse Bremer  

  repetitiedag  ?  stijl  close harmony 

  bezetting    20 vrouwen website  www.femail.nl 

 Half past nine 

  plaats   Enschede dirigent  Rogier IJmker 

  repetitiedag  donderdag stijl  vocale pop en jazz 

  bezetting    20 zangers a cappella  website  www.halfpastnine.nl 

 Jammin’ 

  plaats   Amersfoort dirigent  Binne Meijer 

  repetitiedag  donderdag stijl  vocale pop en jazz 

  bezetting    20 zangers a cappella  website  www.jammin.vg 

 Just Us 

  plaats   Veldhoven dirigent  Angelo Smulders 

  repetitiedag  ?  stijl  close harmony 

  bezetting    16 zangers a cappella website  www.vocalgroup-just-us.nl 

 Kolok 

  plaats   Helmond dirigent  Frank Van Baelen 

  repetitiedag  woensdag stijl  popkoor 

  bezetting    50 zangers met band website  www.zanggroepkolok.nl 

 Remix 

  plaats   Almere dirigent  Reinhard Findenegg 

  repetitiedag  dinsdag stijl  popkoor 

  bezetting    70 zangers met band website  www.popkooremix.nl 

 Schudden voor Gebruik 

  plaats   Arnhem dirigent  Elke Jansen 

  repetitiedag  dinsdag stijl  Nederlandstalige close harmony 

  bezetting    14 zangers a cappella website  www.schuddenvoorgebruik.com 

 Sing and Swing 

  plaats   Hoogezand dirigent  Wilfred Reneman 

  repetitiedag  woensdag stijl  popkoor 

  bezetting    50 zangers met band website  www.singandswing.nl 

 Southern Comfort 

  plaats   Maastricht  dirigent  Luc Nelissen 

  repetitiedag  dinsdag  stijl  vocale pop en jazz 

  bezetting    15 zangers a cappella website  - 

 Tous les Oiseaux d’Europe 

  plaats   Groningen dirigent  Hans Kaldeway 

  repetitiedag  dinsdag stijl  close harmony 

  bezetting    22 zangers met band website  www.touslesoiseauxdeurope.nl 
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werkstukken 

In de dlv ga je de volgende drie werkstukken maken: 

� een analyse van een arrangement 

� een avondvullend programma 

� een vocaal werkplan 

 

ANALYSE 

Maak een analyse van een interessant koorarrangement. Je mag zelf kiezen welk arrangement je 

analyseert, zolang het voldoet aan het volgende: 

� het arrangement moet tenminste driestemmig zijn 

� het mag niet een arrangement zijn dat al is behandeld in de opleiding 

� het mag geen arrangement zijn van een Nederlandse arrangeur 

 

Kies een arrangement dat bij jou past. Als het arrangement te gemakkelijk is vormt het geen uit-

daging meer voor je. Maar als het arrangement te moeilijk is, zie je door de bomen het bos niet 

meer en zal je er ook niet zo veel van opsteken. Leg het arrangement even voor aan de hoofddo-

cent van de opleiding, voordat je er mee aan de slag gaat. 

 

In de analyse moet het volgende aan de orde komen: 

� Een vormanalyse van het stuk. Daarin kan het volgende staan. Is er bijvoorbeeld sprake van 

een Akaba-vorm, of van een couplet-refrein-opbouw? Is er een brug? Zijn er modulaties? 

Zijn de coupletjes identiek of zit er variatie in? En hoe zit dat in de refreinen? Zijn de peri-

odes gelijk van lengte of zijn er hier en daar extra maten bijgekomen? Is er een intro? Is er 

een soort coda? 

� De dirigeerlijn van het stuk. Hierin staat het dynamische verloop van het stuk en wat de be-

langrijke tien of twintig dingen zijn die jij als dirigent moet aangeven. 

� Een harmonische analyse, zowel in akkoordsymbolen als in trappen. 

� De startpunten in het stuk. Op welke plekken kun je het meerstemmig zingen gemakkelijk 

oppakken? Op welke manier ga je de noten op die punten aangeven en hoe ga je a?ellen? 

� Je eigen interpretatie van het stuk. Wat wil je toevoegen aan de partituur? Waar wil je even-

tueel afwijken van de partituur? Welke ideeën heb je verder nog? 

 

AVONDVULLEND PROGRAMMA 

Je stelt een programma samen voor een avondvullend concert. Je kunt daarbij uitgaan van één 

van je eigen koren of van een denkbeeldig koor. De lengte van het programma moet ongeveer 

twee maal drie kwartier met pauze zijn, en meestal komt dat neer op ongeveer twintig arrange-

menten. 

 

In je omschrijving van het programma moet het volgende staan: 

� Het soort koor waarvoor je programma gemaakt is (jazz, popkoor, gospel, close harmony, 

wereldmuziek, Nederlandstalig, enz.). 

� De bezePing van het koor en eventuele band of combo. 

� De titel van het programma. 
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� Het basisidee van het programma en een motivatie daarvan. 

� Eventuele aanvullende ideeën voor aankleding, decor, regie, choreografie, sketches, gedich-

ten, intermezzo, enzovoort. 

 

Zorg voor een goede opbouw in het programma, dus voor een logische volgorde en voldoende 

afwisseling. Afwisseling kun je zoeken in: 

� Stijl (pop-jazz-gospel-wereldmuziek, enz.). 

� Tempo (snel/langzaam). 

� Dynamiek (zacht/luid). 

� BezePing (mannen/vrouwen, begeleid/a cappella, tuLi/solo). 

� Taal (Engels/Nederlands). 

 

Verdere punten om rekening mee te houden: 

� Zorg dat het repertoire past bij het niveau van de zangers. 

� Zorg voor een geschikte afsluiting voor de pauze en een geschikte afsluiting aan het eind 

van het concert. 

� Zorg voor een toegi? of een score. 

 

Maak bij het programma een helder overzicht van de stukken, waarbij van elk stuk tenminste 

vermeld is: 

� Arrangeur. 

� Stijl. 

� Tempo. 

� Karakter. 

� Duur. 

� Exacte bezePing, inclusief eventuele solo’s. 

Voeg bij het programma van elk arrangement een aantal bladzijdes.  

 

VOCAAL WERKPLAN 

Schrijf een kort werkplan om je groep vocaal sterker te maken. Kies een vocaal aspect van je groep 

dat voor verbetering vatbaar is. Dat vocaal aspect zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 

� het afstemmen van de kleur tussen de stemgroepen 

� de stem los houden bij hoge noten 

� voldoende energie houden in het zacht zingen 

� de intonatie van één van de stemgroepen 

Maak nu een plan om verspreid over vier repetities bij het inzingen dit vocale probleem in stap-

pen te verbeteren. Schrijf oefeningen die je in de achtereenvolgende repetities gaat doen. 

 

Deze opdracht wordt begeleid door de zangdocent van de opleiding Marieke Snijders.  
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tussentoets 

Aan het eind van het derde blok van de opleiding is er een tussentoets. Om deel te kunnen ne-

men aan het examen is het een voorwaarde dat je voor de tussentoets een voldoende hebt be-

haald. De tussentoets is schri?elijk. De stof ervoor bestaat uit alles dat behandeld is in de bijeen-

komsten plus de bijbehorende literatuur. De tussentoets bestaat uit twee gedeeltes: luisterfrag-

menten en open vragen. 

 

LUISTERFRAGMENTEN 

Het eerste gedeelte van de tussentoets gaat over de geschiedenis van de vocale lichte muziek. 

Je gaat luisteren naar drie nummers die representatief zijn voor verschillende periodes. Probeer 

daarbij de volgende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden: 

� Om welke stijl gaat het? (Bijvoorbeeld: is het oude jazz, bebop, moderne jazz, pop, soul, 

funk, rock, hiphop, wereldmuziek?) 

� Waaruit kun je de stijl afleiden? O?ewel, welke stijlkenmerken hoor je? 

� Wanneer zal dit nummer ongeveer opgenomen zijn? 

� Wat is de vocale bezeLing (hoeveel mannen- en vrouwenstemmen) en wat is de instru-

mentale bezeLing? 

� Wat is de vocale schrijfwijze? (Bijvoorbeeld: homofoon, driestemmig, vierstemmig, close 

harmony, waar zit de melodie, is er een aparte basstem?) 

 

OPEN VRAGEN 

Het tweede gedeelte van de tussentoets bestaat uit een tiental open vragen over slagtechniek 

en repetitietechniek. Daarin kan je vragen verwachten als: 

� Teken hoe de slagbeweging van een driekwartsmaat eruit ziet, als er legato wordt gediri-

geerd. 

� Stel je wilt een bestaand arrangement gaan zingen, maar de bassen kunnen niet bij de 

laagste noten die erin staan geschreven. Noem drie mogelijke oplossingen voor dit pro-

bleem. 
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examen 

Je mag aan het examen deelnemen als je aan het volgende voldaan hebt: 

� Je hebt een voldoende gehaald voor de tussentoets. 

� Je hebt een stage gevolgd en je hebt daarvoor een stageverslag ingeleverd dat een voldoende 

hee? gekregen. 

� Je hebt een voldoende gehaald voor alle drie de werkstukken. 

� Je bent tenminste 80% van de bijeenkomsten aanwezig geweest, dat wil zeggen dat je van 

alle bijeenkomsten er maximaal vier hebt gemist. (Ziek zijn geldt daarbij ook als afwezig-

heid.) 

De afsluiting van de opleiding is op een zaterdag 21 juni 2014. Het examen bestaat uit het geven 

van een klein concert met een eigen koor. 

 

KOOR 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het koor waarmee je examen doet. Het kan een bestaand koor 

zijn waarvan jij dirigent bent of een selectie van zangers daaruit. Maar het mag ook een ad hoc 

geformeerde groep zijn. Het koor moet bestaan uit minimaal twaalf zangers. Een kleinere groep 

is immers nauwelijks een koor te noemen. Het koor mag maximaal 25 zangers hebben. Dit laatste 

houdt verband met de grooLe van de zaal waarin het examen plaats vindt. Het is de bedoeling dat 

de zangers uit de koren het publiek vormen bij alle examens. Als je een te groot koor meeneemt 

passen de koren gezamenlijk niet meer in de zaal. 

 

OPZET 

Het is de bedoeling dat je in de drie stukken die je laat horen zoveel mogelijk kanten van jezelf als 

dirigent laat zien. Voor deze gelegenheid sta jij als dirigent centraal. Laat zien dat je verschillende 

stijlen beheerst en dat je sfeer kan scheppen. Laat zien dat je kunt werken met een instrumenta-

list, maar dat je ook a cappella een koor goed kan laten zingen. Laat zien dat je het koor in een 

langzaam stuk kan leiden met je slagtechniek, en laat zien dat je een koor kan laten swingen in 

een snel stuk. 

 

HET REPERTOIRE 

Je mag zelf de nummers kiezen die je gaat uitvoeren, zolang ze voldoen aan het volgende: 

� De nummers mogen samen niet meer dan twaalf minuten duren. De reden hiervoor is dat 

de gehele examenvak anders te lang gaat duren. 

� Tenminste één van de nummers moet een ballad zijn, met een rubato passage of fermate. 

(Je laat daarmee zien dat je je slagtechniek onder de knie hebt.) 

� Tenminste één van de nummers moet up tempo zijn. (Je laat daarmee zien dat je het koor 

kan laten ‘swingen’.) 

� Tenminste één van de drie nummers moet a cappella zijn. (Je laat zien dat je een fraaie a 

cappella klank kunt creëren. 

� Tenminste één van de drie nummers moet met piano zijn. (Je laat zien dat je overweg kunt 

met een instrumentalist.) 
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Even voor alle duidelijkheid; je mag dus wél twee ballads uitvoeren of twee up tempo-stukken of 

twee a cappella-stukken of twee stukken met piano. Probeer het repertoire wel zo afwisselend 

mogelijk te maken. 

 

Verder gelden nog de volgende regels: 

� Je mag zelf niet meezingen met je groep. Je moet immers op dit examen functioneren als di-

rigent. 

� Naast piano mag er geen ander instrument worden gebruikt. De reden hiervoor is dat er an-

ders te veel tijd verloren gaat met op- en a^ouwen. Een uitzondering kan hooguit ge-

maakt worden voor een klein percussie-instrument dat een van de zangers speelt. 

� Je koor mag geen regie of choreografie uitvoeren. De reden hiervoor is dat de examencom-

missie er goed zicht op wil hebben hoe de interactie tussen dirigent en koor verloopt. 

 

SOUNDCHECK 

Vóór de daadwerkelijke concerten krijgt elke dirigent tien minuten de tijd om met het koor de 

zaal te verkennen. Bij deze soundcheck is geen publiek aanwezig. Maar de examencommissie is 

daarbij wél aanwezig, en je wordt er dus wel op beoordeeld. 

 

EXAMENDAG 

Het examen op zaterdag 21 juni, ergens in of nabij Utrecht. De duur van de dag is aWankelijk van 

het aantal examenkandidaten, maar de ervaring leert dat het een flink deel van de dag vult, wel-

licht van 11.00 tot 17.00 uur. De soundchecken van alle kandidaten is dan bijvoorbeeld van 11.30 

tot 12.30 uur, de concerten ongeveer tussen 13.00 en 15.00 uur. De dag wordt afgesloten met de 

diploma-uitreiking rond 16.30 uur. 

 

FEEST 

Het is de bedoeling dat het examen een feestelijke dag is, voor zowel dirigenten als koorzangers 

en publiek. Elke examenkandidaat mag een aantal geïnteresseerden uitnodigen. Hoeveel dat er 

mogen zijn is aWankelijk van het aantal examenkandidaten, de grooLe van de gehuurde zaal en 

de grooLe van de examenkoren. Alle koorzangers worden gevraagd om de hele dag aanwezig te 

zijn. Op die manier is de zaal goed gevuld en wordt het examen een inspirerende dag voor be-

trokkenen.  
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praktische informatie 

COÖRDINATIE 

De coördinatie van de opleiding is in handen van Balk. Inschrijven kan bij Marcelle Hermsen 

van Balk, telefoon (0316) 264 391 of email administratie@balknet.nl. 

 

WEBSITE 

De informatie die in deze folder staat is voor een groot gedeelte ook terug te vinden op de website 

www.dirigentlichtvocaal.nl. Op die site is er tevens een afgeschermd gedeelte dat alleen voor 

studenten toegankelijk is. Je krijgt als student via deze site allerlei informatie, zoals adressenlijs-

ten, literatuur, arrangementen, roosters, enzovoorts. 

 

LOCATIE 

De bijeenkomsten zijn in zimihc, Bouwstraat 55 in Utrecht. Die locatie is vanuit Utrecht cs be-

reikbaar in tien minuten met bus 4 of 11, of wandelend in 20 minuten. 

 

KOSTEN 

Deelname aan de opleiding inclusief workshops kost €G995,00 (of €G945,00 voor een balk-lid). 

Het is ook mogelijk als hospitant de opleiding bij te wonen; deelname kost dan €G545,00 (of  

€G495,00 voor een balk-lid). De workshops zijn voor buitenstaanders toegankelijk; het bijwonen 

van één workshop kost € 30,00. 

 

INSCHRIJVING 

Inschrijving is mogelijk tot begin oktober 2013. Het minimum aantal deelnemers voor de oplei-

ding is 15 en het maximum is 25. 

 

STUDIEDRUK 

Het totaal aantal contacturen van de bijeenkomsten en stage is ongeveer 120 uur. Daarnaast wor-

den de deelnemers geacht ongeveer evenveel uren te besteden aan zelfstudie. De opleiding vergt 

dus in totaal ongeveer 240 uur. 

 

TOELATINGSTEST 

De toelatingstesten zijn op zaterdag 7 september 2013 tussen 13.00 en 16.00 uur, eveneens in 

zimihc in Utrecht.  

 

Op de toelatingstest laat je zien dat je voldoende kennis hebt van muzikale begrippen, voldoende 

piano kan spelen en voldoende kunt zingen. De test wordt gedaan aan de hand van de bladmu-

ziek die in op bladzijde 22 staat, een fragment van Mis� gearrangeerd door Kirby Shaw. 
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Er wordt van je verwacht dat je: 

� alle partijen op een expressieve wijze kunt voorzingen 

� de sopraan en de bas samen op piano in tempo kunt spelen 

� elke samenklank uit het fragment op de piano kunt aanslaan 

� alle akkoorden uit het fragment kunt benoemen 

� los van deze partituur een eenvoudige drieklank (bijvoorbeeld f-a-c of c-e-g) van de stem-

vork kunt aangeven 

 

Bij de auditie wordt je gevraagd een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) in te leveren, waarin 

beschreven staat wat je hoopt te leren in de opleiding. 
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 bijlage i   bladmuziek voor toelating 
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bijlage ii   gedetailleerd schema van de lesstof 

Hier is een gedetailleerde planning voor de bijeenkomsten van de opleiding (onder voorbehoud). 

 

BLOK 1   SLAGTECHNIEK 

 

    arrangementen Halleluja   

     New York state of mind 

Bijeenkomst 1 05-10 onderwerpen � de basis van het dirigeren 

     � basishouding bij het dirigeren 

     � het ‘dirigeren' op de rand van een tafel 

     � De twee-, drie- en vierslag 

Bijeenkomst 2 12-10 onderwerpen � het aangeven van dynamiek en articulatie 

     � het gebruik van de linkerhand 

     � de houding van de linker- en rechterhand 

     � legato versus gemarkeerd slaan 

    literatuur   Brock McElheran, hoofdstuk 5, 6 en 7 

Bijeenkomst 3 26-10 onderwerpen � het aangeven van inzeLen en meeademen 

     � starten en slotakkoorden afslaan 

     � het geven van inzeLen op de eerste tel 

     � passief versus actief slaan 

    literatuur   Brock McElheran, hoofdstuk 10 en 14 

 

BLOK 2   GESCHIEDENIS EN STIJLEN 

 

    arrangementen CoventI carol  

     Silver bells 

Bijeenkomst 1 02-11 onderwerpen � geschiedenis van de lichte vocale muziek 

     � van swing tot soul en rap 

    literatuur   Let’s work it out, hoofdstuk 1 

Bijeenkomst 2 16-11 onderwerpen � vocale stijlen en arrangementen 

     � barbershop, swing, soul en rock 

     � a cappella versus begeleid 

     � latin en wereldmuziek 

    literatuur   Carl Strommen, What is a vocal jazz ensemble 

Bijeenkomst 3 23-11 onderwerpen � beroemde vocal groups en hun arrangeurs 

     � swing: Mills Brothers en Andrew Sisters 

     � pop: The ManhaLan Transfer  

     � recent: Take 6 en the Real Group 

    literatuur Steve Zegree, hoofdstuk 1 
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BLOK 3   REPETITIETECHNIEK 

 

    arrangementen Shower the people  

     LiL your head up high 

Bijeenkomst 1 11-01 onderwerpen � stukken analyseren en instuderen 

     � voorzingen of voorspelen 

     � startpunten in de partituur 

     � akkoorden aangeven 

    literatuur   Let’s work it out, hoofdstuk 4 

       Joyce, hoofdstuk 4.2 

Bijeenkomst 2 18-01 onderwerpen � verbeteren van ritme, balans en intonatie 

     � lastige ritmes instuderen en strak krijgen 

     � opbouwen en afstemmen van akkoorden 

     � werken met semiprofessioneel kwintet 

    literatuur   Carl Strommen, hoofdstuk 3 

       Chor Aktuell, Zur Methodik der Chorprobe 

Bijeenkomst 3 25-01 onderwerpen � repetities 

     � een repetitie voorbereiden 

     � de opbouw van een repetitie0 

       � een repetitieperiode plannen 

    literatuur   Brock McElheran, hoofdstuk 11 

 

BLOK 4   ZANGMETHODIEK EN KOORVORMING 

 

    arrangementen Shoo fly pie and apple pan dowdy  

     Seasons of love 

Bijeenkomst 1 01-02 onderwerpen � instructies voor het maken van analyse 

     � de menselijke stem en gezond zingen 

     � houding bij het zingen 

     � strot, tong, lippen en ademsteun 

    literatuur   Tipboek zang 

       Let’s work it out, hoofdstuk 3 

Bijeenkomst 2 08-02 onderwerpen � instructies examenprogramma 

     � koorvorming, inzingen en dictie 

     � veelvoorkomende stemproblemen 

    literatuur   Gustav Holst, hoofdstuk 5 

Bijeenkomst 3 01-03 onderwerpen � vocal jazz 

      � jazz-harmonieleer 

     � vocale jazz-technieken 

     � toonaangevende groepen 

    literatuur   Steve Zegree, hoofdstuk 3 en 6 

    workshop   Rogier IJmker over arrangeren 
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BLOK 5  ARRANGEREN 

 

    arrangementen TI to remember  

     Nine to five 

Bijeenkomst 1 08-03 onderwerpen � arrangeren in tien stappen 

     � een bezeLing kiezen 

     � akkoorden achterhalen 

     � hoe begin je met arrangeren 

    literatuur   Tipboek muziek op papier, hoofdstuk 1-12 

       Let work it out, hoofdstuk 2 

Bijeenkomst 2 22-03 onderwerpen � gevarieerd arrangeren 

     � tekst verstaanbaar maken 

     � arpeggio’s omzeLen naar stemmen 

     � homofoon versus polyfoon 

    literatuur   Tipboek muziek op papier,  hoofdstuk 13-19 

       Boling, hoofdstuk 2 

Bijeenkomst 3 29-03 onderwerpen � arrangeren in verschillende stijlen 

     � walking bass 

     � pop swingend maken 

     � latin-stijlen 

    literatuur   Joyce, hoofdstuk 2 

    workshop Merel Martens: ‘Sound shuffle’ 

 

BLOK 6  PROGRAMMEREN EN PLANNEN 

 

    arrangementen Superstition 

     Breek 

Bijeenkomst 1 05-04 onderwerpen � repertoire 

     � arrangementen zoeken 

     � moeilijke en eenvoudige stukken 

     � programma’s samenstellen 

    literatuur   Let’s work it out, hoofdstuk 5 

Bijeenkomst 2 12-04 onderwerpen  � Interpretatie van jazz, pop en barbershop 

     � versieringen in de jazz 

     � vocal percussion 

     � regels in de barbershop 

    literatuur   Sanders, paragraaf 1.9 en hoofdstuk 3 

Bijeenkomst 3 19-04 onderwerpen � op verzoek 

    workshop Meta Stevens over regie 
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BLOK 7  DE SOCIALE KANT 

 

    arrangementen Alice in wonderland 

     Here, there and eveIwhere 

Bijeenkomst 1 17-05 onderwerpen � omgaan met koorleden en bestuur 

     � audities afnemen 

     � omgaan met absentie 

     � contributie en subsidies 

    literatuur   Gustav Holst, hoofdstuk 4 

       Let’s work it out, hoofdstuk 8 

Bijeenkomst 2 24-05 onderwerpen � motivatie, uitstraling en expressie 

     � vriendelijk versus dominant leiding geven 

     � een positieve werksfeer creëren 

     � toewerken naar een concert 

    literatuur   Brock McElheran, hoofdstuk 1 en 13 

Bijeenkomst 3 07-06 onderwerpen � presentatie, beweging en choreografie 

     � opstelling van het koor 

     � werken met een choreograaf of regisseur 

     � humor en integriteit 

    literatuur   Steve Zegree, Staging, movement… 

       Let’s work it out, hoofdstuk 7 

    workshop Lex Hakker over body percussion 

 
 


