
FEEST: 40 jaar Theeconcerten in het Witte Kerkje van Terheijden! 

Workshop Bewust Musiceren o.l.v. dirigent Maria van Nieukerken 

voor amateurzangers 

zaterdag 24 oktober 2015, ± 10.00 – 17.00 uur 
 

Deze dag wordt op verschillende manieren gewerkt aan (muzikaal) contact, klankkleur, concentratie en presentatie.  

We doen dit d.m.v. een uitgebreide warming up, muzikale spelletjes en we repeteren een aantal koorwerken. 

Hierbij gebruiken we muziek van o.a. Brahms en Saint-Saëns.  

Ook zullen verschillende canons de revue passeren, evenals bodypercussion. 

 

Op zondag 25 oktober 15.30 uur zingen de deelnemers van deze workshop enkele stukken mee 

in het concertprogramma van Kamerkoor Toonkunst Rotterdam. 

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen partij van tevoren thuis hebben ingestudeerd,  

zodat deze dag in het teken kan staan van samen muziek maken en verdieping in de materie. 
 

Het doel van deze dag 

• Het vergroten van de muzikale beleving van iedere zanger en daarmee van de hele groep. 

• Overbrengen van deze muzikale beleving richting publiek. 

• Het geven en ontvangen van feedback. 

• Het opbouwen van een goede koorklank en het luisteren naar elkaar. 
 

Werkwijze 

• Uitgebreide warming up met theatrale elementen voor concentratie en bewustwording. 

• Beleef de muziek van binnen en van buiten: soms ben je luisteraar en dan weer zanger. 

Er wordt in kleine groepjes gewerkt en aan elkaar gepresenteerd. 

• Oefeningen en experimenten voor verschillende opstellingen voor koorklank en individuele zangprestatie. 

Wat doet dit met de individuele zanger en de klank van de groep?  

• Oefeningen voor podiumpresentatie, gekoppeld aan een muzikaal werk. 
 

Maria van Nieukerken is werkzaam als dirigent & artistiek leider van het professionele kamerkoor PA’dam, Toonkunst 

Rotterdam en Kamerkoor Toonkunst Rotterdam.  

Samen met organist Wim Dijkstra organiseert zij de concertserie ‘Bach in Monnickendam’.  

Sinds 2012 is Maria werkzaam in de muziekcommissie van de Europese Korenfederatie Europa Cantat.  

Maria gaf met verschillende gezelschappen concerten in o.m. Nederland, België, Duitsland, Finland, Italië, Slovenië, 

Engeland en Frankrijk. In 2015 geeft Maria enkele masterclasses, samen met o.a. Louis Buskens, Daniel Reuss en leden 

van het Calefax Rietkwintet.  

Begin 2016 zal Maria als gastdirigent optreden met een Carte Blanche programma bij Cappella Amsterdam.  

Daarnaast leidt ze verschillende soorten workshops voor zangers, koren en dirigenten.  

Onder de naam ‘OPmaat’ geeft Maria tevens workshops over leiderschap & groepsdynamiek voor bedrijven en andere 

organisaties. 
 

Aanmelden 

• De kosten voor deelname aan deze gevarieerde workshop bedragen slechts € 26,00. inclusief broodjes, koffie/thee 

en een toegangskaartje voor het concert van Kamerkoor Toonkunst Rotterdam op zondag 25 oktober.  

Dit prachtige koor staat eveneens o.l.v. Maria van Nieukerken, waardoor het mogelijk is dat de deelnemers aan de 

workshop een bijdrage aan dit concert kunnen leveren. 

• Aanmelden voor deze workshop kan bij Agaath Kaasschieter, bij voorkeur via e-mail: agaath@kaasschieter.org  

         Benodigde gegevens: 

o Naam:  

o Adres: 

o E-mailadres: 

o Telefoonnummer: 

o Stemsoort: 

o Zingt bij koor? nee / ja + naam van het koor 

• Bij de bevestiging van de ontvangst van uw aanmelding krijgt u te horen of er (voor uw stemsoort) nog plaats is en 

tegelijkertijd krijgt u het rekeningnummer, waarop de deelnamekosten overgemaakt kunnen worden.  

Na betaling is de plaatsing pas definitief. 
 

Met muzikale groet, namens de Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden, 

 

Agaath Kaasschieter, 076-5931177 // theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl // agaath@kaasschieter.org  
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