Coaching in Koorzang
Altijd al willen weten
of koorzang iets voor jou is?
Cantamus Alati is een Haags koor dat een aantal coaching-lessen aanbiedt voor
ieder die het zingen in een koor wil (her-)ontdekken. Deze coaching wordt gegeven
door Menno Boogaard, de repetitor van ons koor. Meer informatie over ons koor
vindt je op www.cantamusalati.nl.
Wat houdt zo’n les in?
Met een groep van minimaal 5 amateurzangers gaan
we inzingen, in canon zingen, solfège oefeningen
doen, ontdekken hoe je kunt noten lezen en hoe
je een partituur leest. Zo banen we ons een weg
van een eenstemmig naar een meerstemmig lied.
Van ons krijg je er een bundel met oefeningen
en leerstof bij. Aansluitend ben je van harte
welkom de koorrepetitie bij te wonen om de sfeer
te proeven.
Waar zullen deze lessen plaatsvinden?
In het euritmielokaal van de Vrije School Den Haag,
Abbenbroekweg 7.

Vier donderdagen Coaching in Koorzang:
Open repetitie

10 januari 2019

20.00 - 22.00 uur

Koorzang les 1

17 januari 2019

19.00 – 20.00 uur

Koorzang les 2

24 januari 2019

19.00 – 20.00 uur

Koorzang les 3

31 januari 2019

19.00 – 20.00 uur

Wil je meedoen?
Geef je dan op vòòr 10 januari via de
app, telefoon of e-mail.
t. 06 1506 0956
e. info@cantamusalati.nl

Kom in vier avonden
koorzang ervaren

N.B. Er zijn geen kosten verbonden aan deze coaching. Voor het koor houden we
een leeftijdsgrens aan van vrouwen van 18-65 jaar en voor mannen van 18-70 jaar.

Kom zingen bij CANTAMUS ALATI
Een Haags koor
Wij zijn een kwalitatief goed koor dat
bestaat uit zowel ervaren als amateurzangers. We zingen zowel oudere als
modernere klassieke muziekstukken.
Repetitie in Den Haag
Wekelijks repeteren we op donderdag
van 20.00 tot 22.00 uur in de Vrije School Den
Haag aan de Abbenbroekweg 7.
We organiseren studiedagen, stemvorming en
coaching in koorzang. Daarnaast zijn er ook
borrels om elkaar beter te leren kennen.

Concert
Een à twee keer per jaar kun je al zingend
genieten van de muziekstukken in een concert
dat we samen met professionele solisten en
muzikanten uitvoeren.
Je kunt ons volgen op: www.cantamusalati.nl.
Zingen is dé manier om weer energie
op te doen na een dag werken

Meedoen?
Je kunt vrijblijvend drie keer met ons meezingen. Geef je op via de app, telefoon of email.
Wie wil er nou niet
t. 06 1506 0956
zingend door het leven gaan?
e. info@cantamusalati.nl
N.B. We houden een leeftijdsgrens aan voor vrouwen van 18-65 jaar en voor mannen van 18-70 jaar.

