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Vervolgcursus Cantor

voor amateur-kerkmusici
rond: Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk

2016-17

12 nov., 10 dec., 14 en
28 jan., 4 en 11 feb.,
11 mrt; Nieuwegein

de cantor als voorzanger
&
als inspirator en stimulator van de gemeentezang

Waarom deze cursus?
 Op verzoek van deelnemers van de Basiscursus Cantor nu deze Vervolgcursus;
 De cantor als voorzanger is een functie die oeroude papieren heeft en die
tegelijk springlevend is en tal van inspirerende mogelijkheden biedt;
 In Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – is veel repertoire te vinden
waarbij een voorzanger nodig is;
 De cantor is inspirator en stimulator van de gemeentezang;
 De cantor speelt een centrale rol in de praktijk van de kerkmuziek;
 De cantor is de directe partner van de voorganger en de organist/pianist

De inhoud van de cursus
 de liturgische functie van de cantor

o voorzanger
o wisselwerking met gemeente en gemeentezang

 stemvorming
o met oog op ‘liturgisch zingen’
o met oog op het leiden en stimuleren van de gemeentezang

 slagtechniek/tacteren
o leiden van de gemeentezang
o aanleren nieuw repertoire, diverse vormen en stijlen

 repertoirekennis
o verkennen van het nieuwe liedboekvormen en liturgische functies

 gemeentezang, betekenis en werking van zingen, mogelijkheden
o inhoudelijke verdieping
o creatieve mogelijkheden

Docenten
 Catrien Posthumus Meyjes, school- en kerkmusicus, cantrix van de Grote Kerk
te Dordrecht, (kinder)koordirigent, Pulsar coach
 Anje de Heer, staffunctionaris Kerkzang.nl, publicist liturgie en kerkmuziek
 Twee gastdocenten:
o Berend Borger (theoloog), De achter- (of binnen)kant van een lied – theologischinhoudelijke aspecten (10 december 2016)
o Wim Ruessink (kerkmusicus), Wat kan er nog méér met een lied? – creatieve
mogelijkheden (28 januari 2017)

Voor wie
 organisten, cantores, koorzangers en andere geïnteresseerden.
 de cursus is het (eventuele) vervolg op de Basiscursus Cantor. Met nog meer
aandacht voor verdieping en individuele groei.
 Degenen die de Basiscursus Cantor hebben gevolgd, hebben bij de inschrijving
voorrang.

Waar en wanneer?
 2016-17
o Plaats: Nieuwegein-Zuid, De Rank, Lupinestraat 11
o Data: 12 november, 10 december, 14 en 28 januari, 4 en 11 februari, 11
maart [10.00 - 13.00 uur]
 De voorlaatste cursusdag zal deels met ‘gemeente’ plaatsvinden.
 Minimum aantal deelnemers: 10

Lesmateriaal
[kan gezamenlijk worden aangeschaft; zie aanmeldingsformulier]
 LIEDBOEK, zingen en bidden in huis en kerk
 KOORBUNDEL bij het liedboek
 CANTOR IN DE PRAKTIJK (uitg. Kerkzang.nl)
 HET NIEUWE LIEDBOEK IN WOORD EN beeld (Dr. Jan Smelik; uitg.
Boekencentrum)
 VAN HOREN ZINGEN (Nienke van Andel, red; uitg. Boekencentrum)

Informatie
 Kerkzang.nl (Anje de Heer), 033 2586484 (di t/m do), bureau@kerkzang.nl,
www.kerkzang.nl / Catrien Posthumus Meyjes, 0345 518068

Kosten
 € 395 ,- (een rekening wordt toegestuurd)

Kan ik dit?
De huidige kerkmuzikale praktijk is veelomvattend. Het brengt daardoor veel met
zich mee. Vragen bijvoorbeeld, zoals: Wat krijg ik in mijn gemeente voor elkaar?
Kan ik dit? Hoe krijg ik … voor elkaar? Wat blijft is de verbindende kracht van
muziek. En daar gaat het in deze cursus om.
De Vervolgcursus Cantor wordt aangeboden, naar herhaaldelijk vragen door cursisten
van de Basiscursus Cantor. Het stramien van de bijeenkomsten zal hetzelfde alleen de
inhoud gaat nog meer over verdieping en gerichte aandacht voor individuele groei.
Net als bij de Basiscursus Cantor gaat het er bij deze Vervolgcursus niet per se om dat
cursisten na afloop perfecte cantores zijn. Wel is het van belang dat de cursisten hun
eigen mogelijkheden steeds meer in beeld krijgen en verder ontwikkelen. Zo kunnen
zij hun kennis en vaardigheden bewust inzetten in de praktijk, met zelfkennis en
zelfvertrouwen, en met oog voor de mogelijkheden van anderen.

Vervolgcursus Cantor
Aanmeldingsformulier
Naam:
Doopnaam:
geboortedatum:
geboorteplaats:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Meldt zich aan voor de volgende cursus:

Vervolgcursus Cantor 2016-17
12 november, 10 december, 14 en 28 januari, 4 en 11 februari, 11 maart,
Nieuwegein.
Relevante ervaring:

Beroep:

In bezit van (lesmateriaal):






Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Koorbundel bij het liedboek
Het nieuwe liedboek in woord en beeld (J. Smelik)
Van horen zingen (Nienke van Andel, red.)

Voorwaarden:




Afmelding in alle gevallen schriftelijk/per mail
Bij afmelding binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus wordt de helft van het totale
cursusbedrag in rekening gebracht
Bij afmelding vanaf de aanvangsdatum of later wordt het volledige cursusbedrag in rekening
gebracht evenals bij het niet verschijnen zonder afmelding.

Handtekening:

Inzenden vóór 10 oktober 2016

Kerkzang.nl

Anje de Heer
Koningin Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort

[inschrijving op volgorde van aanmelding]
033 2586484 (di-do 09.00-17.00 u)
bureau@kerkzang.nl  www.kerkzang.nl

