… Een leven lang zingen …
Een brug naar een muzikale toekomst
De KCZB introduceert een nieuwe methode voor
kinderkoren. Deze unieke methode richt zich op
de muzikale scholing en opleiding van kinderen.
De methode bestaat uit drie delen, in boekvorm.
Elk deel bestaat uit de volgende componenten:
▪ liedjes
▪ theorie
▪ vragen & Opdrachten
▪ ritmische gehoorvorming
▪ melodische gehoorvorming
▪ stemvorming
Liedjes vormen de basis en het referentiepunt
voor alle andere componenten. Alle lesstof rond
theorie en gehoorvorming verwijzen
voortdurend terug naar de liedjes. Het thuis
oefenen van deze liedjes wordt nog eens extra
gestimuleerd door het gebruik van de cimbaal
(de melodieharp).

En ook de gehoorvorming, zowel ritmisch als
melodisch, vindt hier z’n verrijking door middel
van tientallen luisteroefeningen die de
kinderen in hun eigen tempo kunnen maken.
Daarnaast is dit de ideale plaats om
oefeningen rond stemvorming te verduidelijken
door middel van korte illustratieve filmpjes,
luisterfragmenten en begeleidingen.
Auteur van deze methode is Rintje te Wies, in
het dagelijks leven artistiek leider van het
Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir.
Vanuit deze hoedanigheid heeft hij in de
afgelopen 15 jaar tientallen jongens (en ook
meisjes) opgeleid in de koorscholen in Roden
en Kampen. Deze nieuwe methode is dan ook
gebaseerd op de jarenlange ervaring die hij
hiermee heeft opgebouwd.
Deze unieke methode is in opdracht van de
KCZB ontwikkeld. Hiermee bevestigt de KCZB
haar missie ‘een leven lang zingen’ door
bewust te investeren in een methode die
algemene muzikale vorming op jonge leeftijd
mogelijk maakt. Een nieuwe kijk op zingen met
perspectief voor de toekomst!

Voor kinderkoor, voor op school, voor
privé lessen en voor muziekscholen

Door middel van speelkaarten, die op een
eenvoudige wijze onder de snaren kunnen
worden geschoven, kunnen kinderen zichzelf
thuis begeleiden op dit instrument. Spelen en
zingen gaan dan hand in hand. De lichte,
natuurlijke klank van het instrument alleen al
stimuleert een licht en helder stemgebruik.
Vanuit een eenvoudige motoriek zijn alle liedjes
gemakkelijk tot klinken te brengen op dit
instrument.
De papieren versie wordt aangevuld en
ondersteund door een bijbehorende interactieve
website. Hier kunnen kinderen terecht voor
speelse oefenseries om het noten lezen te
oefenen. De vragen & opdrachten rondom de
theorie krijgen hier een auditief vervolg.

Drie onderdelen maken deze methode uniek:
▪ De begeleidende boekjes
▪ De melodieharp
▪ De website

Melodieharp

Kennismaken met de methode
Zaterdag 6 mei 2017 - Papendrecht

De introductie van de kinderkoormethode vindt
plaats op zaterdag 6 mei 2017 in de
Bethlehemkerk te Papendrecht (Van der
Palmstraat 1) van 14.00-17.30 uur.
Workshop
Vanaf 14.00-15.30 uur wordt in de grote zaal
van de Bethlehemkerk door Rintje te Wies een
workshop gegeven. Hieraan kunnen maximaal
twintig personen deelnemen.
Deelname aan de workshop is gratis!

Dirigenten en begeleiders van kinderkoren
worden voor deze introductie van harte
uitgenodigd.

Belangstellenden zijn ook hartelijk welkom!
Presentatieconcert
Aanvang 16.00 uur.
Het Roder Jongenskoor staat in de kerkzaal
opgesteld. Dit in binnen- en buitenland bekende
jongenskoor zal in de vorm van een
presentatieconcert een bijdrage leveren aan
deze mooie middag. Onder leiding van dirigent
Rintje te Wies gaan de jongens u laten horen
wat met de methode allemaal mogelijk is!

Beste dirigenten en begeleiders kom en
breng je kinderkoor mee!

Overzicht presentatieconcerten
Zaterdag 6 mei 2017 - Papendrecht
Bethlehemkerk
Van der Palmstraat 1, Papendrecht
Zaterdag 17 juni 2017 - Doesburg
Martinikerk
Kerkstraat 4, Doesburg
Zaterdag 1 juli 2017 - Kampen
Bovenkerk
Botermarkt 6, Kampen
Programma
14.00 uur: workshop
15.30 uur: pauze
16.00 uur: presentatieconcert
m.m.v. de jongenskoren
17.30 uur: einde

KCZB - kantoor
Koningin Wilhelminalaan 2
2252 GN Voorschoten
E info@kczb.nl
T 071-5605553
I www.kcb.nl

Regio Zuid West en Regio Zuid

Zuid West: Den Haag, Rotterdam
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Zeeland
Zuid: Noord-Brabant, Limburg, Gelderland beneden de Rijn

Voor kinderkoren is dit een uitgelezen kans
voor het bijwonen van een passend en
verrassend concert! Een prachtig uitje voor je
koor. De kinderen zullen zeker genieten en
gemotiveerd uitzien naar hun volgende repetitie.
Deelname en kosten
Deelname aan de workshop is gratis.
Er kunnen aan de workshop maximaal 20
personen deelnemen.
U kunt zich hiervoor opgeven door het zenden
van het aanmeldingsformulier aan Wim
Brandwijk: w.abrandwijk@hetnet.nl
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
Bezoekers workshops en/of het concert: € 10,-Kinderen tot 14 jaar gratis.
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