NADERE INFORMATIE

Cursus Liedinterpretatie voor duo’s
van gevorderde amateurzangers en hun pianisten
op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018

Opzet en inhoud van de cursus
De VvhL organiseert al vele jaren en met veel plezier jaarlijks een cursus Liedinterpretatie voor gevorderde
amateurzangers en hun pianisten, kortweg de ‘Amateurcursus’ genoemd.
Er kunnen 8 duo’s deelnemen, maar de cursus gaat al door met 6 duo’s. Elk duo komt in principe op beide
dagen aan bod. De totale lesduur per duo varieert van twee uur bij 6 tot anderhalf uur bij 8 duo’s.
En het is minstens even inspirerend en leerzaam te horen en zien wat de andere duo’s doen: muzikaal, qua
‘performance’, en wat betreft repertoirekeuze!
Wie geven de cursus?
We nodigen altijd gerenommeerde musici uit die enerzijds hun sporen hebben verdiend als liedvertolkers
en anderzijds ervaren ‘liedcoaches’ zijn, van wie we weten dat het werken met amateurs ze aanspreekt.
De docenten bij deze cursus zijn bariton Frans Huijts en pianist Jan Willem Nelleke. Zij zijn werkzaam aan
het conservatorium te Rotterdam respectievelijk Den Haag, en beiden als docent Liedinterpretatie aan het
befaamde ‘Franz Schubert Institut’ te Baden bei Wien.
De docenten coachen de duo’s gezamenlijk, waardoor de zanger, de pianist én het ‘samen muziek maken’
ruime aandacht krijgen.
Wat verstaan we onder ‘gevorderde’ amateurzangers?
Voor werken aan liedinterpretatie is een behoorlijke zangtechniek vereist: een jaar of wat zangles hebben
(gehad) is de basis. Ook het goed, en samen, hebben ingestudeerd van de liederen is een voorwaarde.
Uit het hoofd zingen, zo nodig met wat steun van bladmuziek, maakt de lessen effectiever en boeiender.
De cursus is niet bedoeld voor zangers die een beroepsopleiding als uitvoerend musicus volgen of hebben
afgerond. De pianisten mogen zowel gevorderde amateurs als professioneel opgeleid zijn.
Liederen en thema’s
We vragen elk duo een programma voor te bereiden van 4 tot 6 liederen, waarvan twee op gedichten van
Eichendorff en twee van een Nederlandse componist, w.o. bij voorkeur één op Nederlandse tekst.
Met het eerste benadrukken de docenten hoe belangrijk het is om uit te gaan van de tekst. Over en van de
poëzie van Eichendorff is ook op het Internationaal Liedfestival Zeist in mei het nodige te horen!
Ook het tweede thema ligt de docenten na aan het hart: Frans Huijts voerde vele liederen van Nederlandse
componisten als eerste uit, en Jan Willem Nelleke is ook (lied)componist.
Kosten
De kosten voor de hele cursus (voor toehoorders ook bij een hele dag) zijn inclusief koffie/thee en lunch.
leden VvhL 2018
niet lid VvhL
deelnemer
bij 6 duo’s
175,00
+ 40,00
bij 7 duo’s
165,00
+ 35,00
bij 8 duo’s
155,00
+ 30,00
dubbele deelname als zanger én pianist, of als pianist met 2 zangers, kost 40% van deze bedragen extra
toehoorder hele cursus
40,00
+ 10,00
toehoorder 1 hele dag
25,00
+ 5,00
deeltoehoorder per lesblokje (geen lunch)
6,00 incl koffie/thee
+ 1,50
jongeren t/m 27 jaar (op 23 juni) betalen de helft van alle hierboven genoemde bedragen
Wie bij aanmelding als deelnemer of toehoorder lid wordt van de VvhL betaalt voor het lidmaatschap 2018
slechts de helft van de normale contributie: € 25,00 (of 7,50 voor jongeren).

Locatie
De cursus vindt sinds 2015 plaats in ‘Cantina Vocaal’, de Wittenstraat 43, 1052 AL Amsterdam. Het is een
geliefd centrum voor tal van vocale activiteiten (zie www.cantinavocaal.nl).
Parkeren is in deze woonbuurt in West niet zo gemakkelijk en kost op zaterdag € 3,- per uur (zondag gratis).
De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn ‘De Wittenkade’ en ‘Van Beuningenstraat’ (max dagtarief € 15,-).
Het goedkoopste alternatief is met de auto naar P & R Bos & Lommer (€1,- per 24 uur), en vandaar met bus
21 naar het Haarlemmerplein.
Alles per OV: met de trein naar het Centraal Station en vandaar met bus 18 of 22 (halte Haarlemmerplein)
of tram 10 (halte De Wittenkade).
Cursustijden en eventuele overnachting
De deelnemers worden zaterdag om 10.30 uur verwacht voor een eerste kennismaking bij een kopje koffie
of thee en om even samen in te zingen; de lessen beginnen om 11.00 uur. Zondag start het programma een
uur eerder om ruimte te scheppen voor een slotconcertje door de deelnemers.
Op beide dagen eindigt de cursus ± 18.30 uur. De definitieve dagindeling wordt na 14 mei bekend gemaakt,
wanneer het aantal deelnemende duo’s definitief is.
Wie een overnachtingsplek zoekt in (de buurt van) Amsterdam wordt geadviseerd tijdig te reserveren, bv
via een website als van Airbnb.
Aanmelden als deelnemend duo, en dan?
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 11 mei m.b.v. het aanmeldingsformulier voor duo’s dat van de VvhLwebsite is te downloaden. Na ontvangst sturen we z.s.m. een voorlopige bevestiging.
Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat tot 31 maart twee plaatsen worden
gereserveerd voor zangers die voor het eerst aan de ‘Amateurcursus’ deelnemen, en twee voor hen die al
1, 2 of 3 keer hebben meegedaan. Na 8 aanmeldingen hanteren we een reservelijst.
Op maandag 14 mei ontvangen de geplaatste duo’s een definitieve bevestiging met vermelding van het
aantal deelnemers (en dus de deelnemersbijdrage), en nadere info over het insturen van de programma’s.
Duo’s die niet meer geplaatst konden worden ontvangen daarvan ook uiterlijk 14 mei bericht.
Aanmelden als toehoorder
Toehoorders voor de hele cursus of een hele dag (dus inclusief lunch) wordt verzocht zich aan te melden
door het aanmeldingsformulier voor toehoorders van de website te downloaden en vóór zondag 17 juni
ingevuld te mailen naar Annette Ovink. Dat is nodig omdat we het aantal lunches tijdig moeten doorgeven!
Wie 1 of meer lesblokjes zonder lunch wil bijwonen hoeft zich niet tevoren aan te melden.
Betalingen
Deelnemers, en toehoorders voor de hele cursus of een hele dag, ontvangen een rekening van de kosten
inclusief koffie/thee en lunches.
De overige toehoorders wordt verzocht hun bijdrage contant af te rekenen bij een van de organisatoren.
Andere drankjes dan koffie of thee, en diverse versnaperingen, zijn tegen contante betaling verkrijgbaar bij
de bar van Cantina Vocaal. NB pinnen is bij Cantina Vocaal niet mogelijk!
NB tot slot: bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus helaas niet doorgaan, maar dat is gelukkig nog
nooit voorgekomen! Wie zich heeft aangemeld krijgt in dat geval ook op 14 mei bericht.
We zien uit naar uw / je aanmelding!
Met muzikale groet van de organisatoren van deze Amateurcursus:
Ellen Steffers-Dekker (zangeres en zangpedagoog) voor muziekinhoudelijke zaken
E: e.steffers-dekker@hetnet.nl T: 0522 451026
M: 06 37423828
Annette Ovink (voorzitter Commissie Concerten) voor organisatorische & logistieke zaken
E: ahodovink@a1.nl
T: 0541 517516

