Koorschool Midden-Gelderland
in Ede en Wageningen

Hou je van samen zingen en optreden, en zou je daar best wel goed in willen zijn ?
Dan is de Koorschool Midden-Gelderland iets voor jou !
De Koorschool Midden-Gelderland is een zang- en kooropleiding voor kinderen van 6 tot en met 15
jaar en jongeren van 16 tot en met 30 jaar. De opleiding bestaat uit verschillende Zang- en Koorklassen
in Ede en Wageningen voor de leerlingen tot en met 15 jaar. In de lessen wordt naast het brede
algemeen muzikaal- en stemvormende repertoire ook het uitvoeren van ritme en het van blad zingen
aangeleerd.
Plezier in het zingen staat bij ons voorop samen met een groeiende muzikale ontwikkeling.
Vrienden en een vaardigheid die je voor het leven bij blijven.
De Zang- en Koorklassen doen ieder jaar mee aan diverse uitvoeringen, waarbij leerlingen van 8-15
jaar naast eigen concerten ook samen het Kinderkoor vormen. Later is er een Jeugdkoor en het
Kamerkoor van de Koorschool. Natuurlijk hebben we ook sociale activiteiten variërend van pompoen
snijden tot speeltuin, kamperen etc.
We zijn trots op het feit dat in ons 20jarig bestaan inmiddels 13 leerlingen hun weg naar het
professionele klassieke en lichte (jazz en pop) muziekleven hebben gevonden.
Naast eigen producties (A capella, met piano, of met orkest zoals grote werken van klassieke
componisten Bach Mozart Händel Fauré, Musical klassiekers, Misa Criolla, Carmina Burana etc.)
werken koren en solisten mee aan projecten in binnen- en buitenland. Deze reizen hebben geleid tot
waardevolle culturele uitwisselingen en trouwe vriendschappen. Succesvol is de jaarlijkse
medewerking van ons Kinderkoor aan uitvoeringen bij verschillende koren in ons land, o.a. in het
Concertgebouw Amsterdam.

Les programma en onkosten voor kinderen tot en met 15 jaar / schooljaar 2021 - 2022:
De lessen in Ede worden gegeven in Cultura.
De lessen in Wageningen worden gegeven in de Johan Friso School, Hooilandplein 44.
Zangklas 1
6 en 7 jarigen:
De kinderen maken kennis met de praktische en theoretische muzikale vaardigheden, geheel
aangepast aan hun leeftijd en inzet. Daarnaast leren ze een breed repertoire aan liederen waarbij naast
sociaal en muzikaal plezier de stemontwikkeling en muzikale vorming voorop staan.
Wageningen: maandag van 16.30 tot 17.45 uur
Ede:
dinsdag van 16.30 tot 17.45 uur
Contributie:
26,35 euro per maand ( 10 maanden)
Zangklas 2
8 tot 12 jarigen:
In de lessen krijgen deze leerlingen een systematische training en ontwikkeling van de praktische en
theoretische muzikale vaardigheden, zoals stemvorming en het van blad zingen (noten en ritme).
In de tweewekelijkse Koorklas op donderdag worden deze vaardigheden uitgebouwd tot een basis
koorlidmaatschap en een hoge mate van vocale- en muzikale zelfstandigheid. Het zangrepertoire is tot
en met tweestemmig, begeleid en onbegeleid. De kinderen werken aan eigen uitvoeringen, en doen
mee aan de concerten van het Kinderkoor en grote theater/concertproducties van de Koorschool, en
mogelijk enkele uitvoeringen van de Matthäus Passion door het land.
Wageningen: Maandag van 17.45 tot 19.00 uur in Johan Friso School
èn tweewekelijks op Donderdag van 17.45 tot 19. 00 uur in Cultura, Ede*
* Ouders organiseren vaak een carpool uit Wageningen
Ede:
Dinsdag van 17.45 tot 19.00 uur
èn tweewekelijks op Donderdag van 17.45 tot 19.00 uur
Contributie:
35,95 euro per maand ( 10 maanden)
Zangklas 3
12 tot 16 jarigen:
Verdere uitbouw van de systematische training en ontwikkeling van muzikale vaardigheden gedurende
twee lessen per week.
Het zangrepertoire is tot en met driestemmig, begeleid en onbegeleid. De groep werkt aan eigen
uitvoeringen, en doet mee aan de concerten van het Kinderkoor en grote theater/concertproducties
van de Koorschool, en mogelijk enkele uitvoeringen van de Matthäus Passion door het land.
Ede:
elke dinsdag (zangklas) en elke donderdag (Koorklas) van 18.00 tot 19.15 uur
Contributie:
40,93 euro per maand ( 10 maanden)

Informatie:
Website www.koorschoolgelderland.nl

Email info@koorschoolgelderland.nl

Of bel 06 10 777 339 Albert Wissink Artistiek leider / Dirigent

