
 
                 

 

 

Beste bestuurders, 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze informatie aan de leden van uw koor kenbaar te maken. 
 

De Bond van Koren in Drenthe heeft voor uw leden een workshop dag georganiseerd op  

Zaterdag 12 oktober in het Dorpshuis “het Haoler Hoes” te Hooghalen. (Stengelinstraat 18) 
Wij hebben Rixt Smits en Henriëtte de Groot bereid gevonden deze dag te doceren. 

Beide dames hebben veel ervaring in de muziekwereld en kunnen hun ervaringen op een leuke en 

prettige manier overbrengen. 

  

Rixt Smits is (koor) regisseur en heeft zeer veel ervaring in muziektheater, musical en koren. 

 

Steeds meer koren kiezen ervoor hun nummers te brengen in een regie. Het brengen van een 

nummer in regie maakt het beleven van de emotie voor publiek, maar ook voor de koorzanger veel 

krachtiger. Maar hoe doe je dit nu? En waar moet je dan op letten?  

Rixt zal deze dag ingaan op de vele aspecten van koor regie. Beleving, beweging, je positie op 

toneel en uitdrukken van emotie staan centraal in deze workshop.  

 

Henriëtte de Groot is zangeres, zangdocent en dirigent.  

Omdat koor regie steeds belangrijker wordt is het voor koorzangers noodzakelijk nummers uit het 

hoofd te zingen. Hoe leer je makkelijk en snel uit het hoofd? Henriëtte zal met handige tips en tricks 

het uit het hoofd leren een stuk makkelijker maken. Ook zal zij ingaan op het stemgebruik in 

verschillende stijlen van muziek. Een popsong zing je niet met dezelfde stem als een musical song 

of een klassiek stuk. Aan de hand van leuke oefeningen en songs laat zij ervaren hoe je stem op 

verschillende manieren kunt gebruiken in vele uiteenlopende stijlen. 

 

Zo komen verschillende onderdelen, waar uw leden als koorzanger mee te maken hebben, voorbij. 

 

Hoe is de werkwijze? De deelnemers zullen in twee groepen worden verdeeld. Na de aangegeven 

tijd zal er van docent worden gewisseld en tot slot zullen beide docenten met alle deelnemers 

gezamenlijk de laatste workshop invullen. Hiervan ontvangt u net als het voorgaande jaar een leuke 

videoclip. Elke deelnemer krijgt dus drie workshops. 

Het belooft weer een leuke en gezellige dag te worden waar ieder nog eens met plezier op kan terug 

kijken! 

 

Indeling van de dag; 

 

Aanvang workshops van           10.00 tot 11.00 uur. 

Pauze 

Aanvang workshop  van            11.30 tot 12.30 uur. 

Pauze 

Aanvang workshop Liftsessie 13.15 tot 14.15 uur 



De kosten voor deelname workshops zijn € 6,50 pp.  

Wij hebben ook nu weer een arrangement kunnen regelen voor de prijs van € 8,50.  

Dit is voor 2 koffie/thee, een kop soep en 2 belegde broodjes. 

 

 

Belangrijk;  

Aan deze workshop dag kunnen maximaal 100 deelnemers meedoen. Vandaar dat het van groot 

belang is dat belangstellenden zich hiervoor zo spoedig mogelijk opgeven. Wilt u bij de opgave 

meteen uw kosten voldoen op onderstaande bankrekening van de Bond. 

 

 

Aanmelding geschiedt in volgorde van aanmelding en vol is vol. 

 

Opgave is mogelijk tot 5 oktober. 

 

 

Heer Raterink hierbij geef ik mij op voor de workshop dag 12 oktober te Hooghalen. 

jb.raterink@planet.nl  Ik maak het gewenste bedrag € 6,50 of € 15,00 over op de rekening van de 

Bond.   

Bond van Koren in Drenthe, Bankrekeningnummer NL63RABO0348006306 o.v.v. Workshop. 

 

 

Naam persoon ………………………………            € 6,50 

 

Ik maak WEL/GEEN gebruik van het arrangement á        ·€ 8,50 

 

Naam van uw koor …............................................................. 

 

Mijn emailadres ….................................................................. 

 

 

 

plv. secretariaat Sabe Scheffers 

Bond van Koren In Drenthe 

mailto:jb.raterink@planet.nl

