K erkzang.nl

Basiscursus Cantor

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

2019

12 en 26 januari, 9 en 16
februari, 9 en 23 maart,
13 april, Nieuwegein

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

Waarom deze cursus?
 In het nieuwe liedboek – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – is veel
repertoire te vinden waarbij een voorzanger nodig is;
 De bundel bestaat inmiddels vijf jaar, maar nog steeds blijft er veel te
ontdekken;
 Het Liedboek laat verschillende zangvormen en stijlen zien, die elk een eigen
muzikale benadering en creativiteit vragen;
 De cantor als voorzanger is een functie die oeroude papieren heeft en die
tegelijk springlevend is en tal van inspirerende mogelijkheden biedt;
 De cantor speelt een centrale rol bij het vertrouwd raken met nieuwe liederen;.
 De cantor is inspirator en stimulator van de gemeentezang;
 De cantor is de directe partner van de voorganger en de organist/pianist/o.i.d.
 … en noem je jezelf geen cantor maar wil je toch graag met de gemeente en de

liederen aan de slag? Je bent van harte welkom!

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 liedboek, de verschillende vormen, stijlen en
mogelijkheden, en de liturgische functies

Docenten
 Catrien Posthumus Meyjes, school- en kerkmusicus, cantrix van de Grote Kerk
te Dordrecht, (kinder)koordirigent
 Anje de Heer, kerkmusicus, projectmedewerker Kerkzang.nl, adviseur
Steunpunt Liturgie GKv, coördinator Huis van de Kerkmuziek

Voor wie
 organisten, cantores, koorzangers en alle andere geïnteresseerden

Niveau?
 van de cursisten wordt verwacht dat zij het notenschrift beheersen. Voor het
overige geldt: met iedereen wordt gewerkt vanaf het punt waar hij/zij op het
moment is.

Waar en wanneer?
o Plaats: Nieuwegein-Zuid, De Rank, Lupinestraat 11
o Data: 12 en 26 januari, 9 en 16 februari, 9 en 23 maart, 13 april
[10.00-13.00 u.]
 De zesde bijeenkomst is met ‘gemeente’.
 Minimum aantal deelnemers: 10

Lesmateriaal
 LIEDBOEK, zingen en bidden in huis en kerk
 KOORBUNDELS bij het liedboek
 READER: DE CANTOR IN DE PRAKTIJK(wordt tijdens de cursus aangereikt).

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?
Je weg vinden in een uitgebreid kerkelijk liedboek brengt veel met zich mee. Ook de
praktijk met niet alleen veel, maar ook veel verschillende liederen, stelt eisen. Het
roept ook vragen op, zoals bijvoorbeeld: Past dit in mijn gemeente? Of: Hoe krijg ik
dit in mijn gemeente voor elkaar? Of: Hoe vinden wij onze weg in deze grote
hoeveelheid. En: Kan ik dit?
In deze cursus gaat het erom de eigen mogelijkheden te ontdekken. Het is niet per se
de bedoeling dat cursisten na afloop perfecte cantores zijn. Het gaat er om dat
cursisten hun eigen mogelijkheden in beeld krijgen in relatie tot de mogelijkheden
die het nieuwe liedboek biedt. Op basis van zelfvertrouwen kan er verder worden
de
gewerkt. De cursus wordt nu voor de 6 maal gegeven, dus er is inmiddels een schat
aan kennis, ervaring en inzicht opgebouwd.

Basiscursus Cantor
Aanmeldingsformulier
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Meldt zich aan voor de volgende cursus:
o 
Basiscursus Cantor 2019: Nieuwegein, 12 en 26 januari, 9 en 16 februari, 9 en 23
maart, 13 april [10.00-13.00 u.]

Relevante ervaring:

Beroep:

In bezit van (lesmateriaal):





Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Koorbundel bij het liedboek
Reader: De cantor in de praktijk

Voorwaarden:






Afmelding in alle gevallen schriftelijk (per mail of post)
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.
Minimum aantal deelnemers: 10
Prijs: € 395,- De rekening wordt toegestuurd; betaling binnen 14 dagen na dagtekening

Handtekening:

Inzenden vóór 10 december 2018

Kerkzang.nl

Anje de Heer
Koningin Wilhelminalaan 3-5

[inschrijving op volgorde van ontvangst]
3818 HN Amersfoort
033 2586484 (di t/m do 09.00-17.00 u)
bureau@kerkzang.nl  www.kerkzang.nl

