
 

Workshop Hooghalen 12 okt. 2019, 

Zaterdag 12 oktober organiseerde de Bond van Koren in Drenthe een workshop, deze keer 
in het mooie 

't Haolerhoes te Hooghalen. De belangstelling voor deze dag was vanaf dag één van de 
aanmelding goed. In een vlot tempo kwamen de aanmeldingen binnen wat resulteerde in 
een stop voor inschrijving,vol is vol. 

Dit jaar waren de docenten Henriëtte de Groot en Rixt Smits. Beide dames weten waar ze 
over praten, als het over muziek en acteren gaat. Beide dames zijn voorzien van gedegen 
opleidingen. 

Na enige tel. afmeldingen kwamen we toch op het mooie aantal van 93 deelnemers. Het 
was zo rond 9.15 uur dat de eerste deelnemers binnen kwamen om hun muntjes in 
ontvangst te nemen. Er deden zo'n 80 deelnemers mee aan het arrangement, (koffie/thee, 
soep en broodjes). 

Om 10.00 uur werden de docenten even voorgesteld en kon het beginnen. 

De inleiding over wat ons te wachten stond verliep leuk en afwisselend. 

Het ging een dag worden, volgens mij nog niet bekend of gedaan bij één van de 
deelnemers. Een nieuwe manier om liedjes in te studeren en te onthouden. We begonnen 
met een iets uitgebreider manier van opwarmen van de stem en alles wat daarmee te 
maken heeft. In de wekelijkse repetitie hebben de dirigenten daar meestal geen tijd voor. Ik 
vond het wel even weer lekker dat ze hier even iets uitgebreider aandacht aan gaven. 
Daarna werden er plaatjes op het scherm geprojecteerd met de bedoeling om zoveel 
mogelijk hiervan te onthouden. Dit deed mij denken aan de lopende band van een bekend 
TV programma uit het verleden. Hier constateerde ik, dat ik hier toch wel behoorlijk moeite 
mee had. Ja, je wordt toch wel ouder maar juist om die reden zijn we hier. Daarna kwamen 
bij de plaatjes, gezongen tekst, nee geen noten of tekst op papier. Zo had je niets in de 
handen om te kijken/lezen. Stukje voor stukje werd het lied doorgelopen. (heel apart) 

Hierbij verschillende inlevings opdrachten, om het straks zo goed mogelijk/duidelijk over te 
brengen bij het publiek (emotie tonen). Geef je maar eens bloot bij je buurman/vrouw, 
schreeuw of vertel het hem/haar maar eens, (durf maar eens gek/raar te doen) je moet het 
spelen en weten, wat en waar je over zingt. (echt nog niet zo gemakkelijk) 

Zo kwamen steeds verschillende opdrachten voorbij. Tot slot werd het lied ook nog verdeeld 
in stempartijen. Na enig oefenen waar uiteindelijk niet veel tijd meer voor was, werd 
afgesloten met een opname. Kunt u zich voorstellen een lied instuderen zonder één noot of 
één letter op papier. 

Het was heel apart maar het kan dus wel. Om het resultaat te bekijken van deze 
aparte/leuke dag zie het linkje hiervan op de site. 

 



 

Twee nachten later werd ik om 5.00 uur wakker en kon de slaap niet weer hervatten. Wat 
ging er door mijn hoofd bijna alle plaatjes (en ook nog in volgorde) van het lied en later 
kwamen er ook nog de teksten bij. Het was helaas niet het juiste tijdstip om lekker te zingen 
maar in gedachten kwam ik een heel eind. Het eerste deel van het lied t/m het tussenspel 
kon ik met mijn emotie ook nog goed overweg. Voor het tweede deel moest ik mij gezien het 
tijdstip wel inhouden. Het was voor mij een aparte beleving. Het werkt dus toch wel het komt 
bij mij alleen wat later binnen. 

Zo kwamen we aan het einde van een hele onbekende, aparte, mooie, leuke en prettige 
workshopdag. 

Rixt en Henriëtte hartelijk dank hiervoor! 

Ook willen wij Yolanda van 't Haolerhoes bedanken voor de gastvrijheid en de prettige 
samenwerking. 

Tinus de Jong, bestuurslid BVKID. 
 


