“Ontdek je stem”

Cursus Koorscholing
Veel mensen werpen voor zichzelf een drempel op om te gaan
zingen bij een koor: “ik kan niet zingen”, “ik heb nog nooit in
een koor gezongen”, “wat jullie doen is voor mij te hoog
gegrepen” etcetera, etcetera.
Maar misschien wil je toch wel graag mee kunnen doen in zo’n
prachtig koor.
We willen graag de drempel om binnen te komen verlagen en bieden je, als je belangstelling hebt, een cursus
koorscholing aan volgens het handboek voor beginnende koorzangers "Ontdek je Stem".
De cursus wordt verzorgd door dirigent Piet van der Sanden in de repetitieruimte van het koor in De Bron,
Damhertlaan 87 in Driebergen.
Elke cursist krijgt de beschikking over het cursusboek, zodat je ook thuis wat kunt oefenen.
De basistechnieken van het zingen worden geleerd, zoals o.a. een goede houding, het gebruik van je adem en
natuurlijk het gebruik van je stem en tevens enige uitleg over de noten.
De cursus duurt 8 weken en is gepland op de volgende data: 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11, 18, 25 april, steeds op
een donderdag, voorafgaand aan de repetitie van 18:45 tot 19:45 uur.
En als je wilt, kun je gerust aanwezig blijven bij (een deel van) de repetitie.
Als je niet alle data kunt, is dat absoluut geen belemmering voor deelname.
Deze koorscholing is geheel gratis, zonder verdere verplichtingen!
Belangstellenden kunnen zich per mail opgeven aan bestuurslid Ruud Kruis: publiciteit@stichtsmannenkoor.nl.
Voor meer informatie kun je hem gerust even bellen: 06 23452605.

Stichts Mannenkoor
een plezier om in te zingen, een feest om naar te luisteren!
Het Stichts Mannenkoor, dat al ruim 65 bestaat, is een begrip op de Utrechtse Heuvelrug en ver daarbuiten.
De ruim 60 amateurzangers zingen vooral voor hun plezier, maar tegelijk ligt de lat hoog als het gaat om de
repertoirekeuze en de kwaliteit van de optredens. Dat die twee aspecten goed samengaan blijkt uit de sfeer tijdens (en
na!) de repetities, en uit de waardering voor de concerten.
De kracht van het koor schuilt in de zeer grote diversiteit van het repertoire: van klassieke werken uit onder meer opera
en operette tot hoogwaardige religieuze composities en volksmuziek uit binnen- en buitenland. Ook zingen wij speciaal
voor mannenkoor bewerkte stukken uit musicals en de hedendaagse popmuziek en besteden wij veel aandacht aan
Slavische koormuziek voor mannen. Dat de zangers qua aantal redelijk evenwichtig over de vier stemgroepen (1e en 2e
tenoren, baritons en bassen) verdeeld zijn, komt de klank van het koor absoluut ten goede.
Wie het Stichts Mannenkoor in levenden lijve wil horen, is welkom bij een van onze optredens. Wie graag in een koor zou
willen zingen, kan altijd vrijblijvend een keer meedoen aan een repetitie.

Wij repeteren op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in De Bron, aan de Damhertlaan 87 (naast
winkelcentrum 'De Sluis') te Driebergen.
Na de repetitie smeren we onze kelen tijdens de ‘nadronk’. En neem gerust je partner mee.
Nadere informatie gewenst: bel: 06-27057879 / 0346-835575 (secretariaat) of 06-23452605 (publiciteit)

En volg ons op Facebook: Facebook.com/StichtsMannenkoor
Sponsor jouw sponsordoel Stichts Mannenkoor gratis!
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst https://www.sponsorkliks.com/ te bezoeken.
Tik Stichts Mannenkoor in als doel dat u wilt steunen in de balk en ga winkelen.
Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt
maar gaat er een commissie naar jouw sponsordoel.
U sponsort dus gratis!

