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Dirigentencursus 

Komend seizoen starten wij weer met de 
dirigentencursus. Deze dirigentencursus is 
geschikt voor beginnende dirigenten en 
dirigenten die enige ervaring hebben.   

Gedurende 9 cursusochtenden hopen we u 
meer te leren over allerlei vaardigheden die te 
maken hebben met het vak van dirigent. 
 

Inhoud  
- Solfège: intervallen, ritme, zingen van blad 
- Slagtechniek 
- Praktijkles 

 
Data  

De cursus vindt plaats op de volgende 
zaterdagochtenden van 09:30-12:00 uur: 
15-09-2018, 06-10-2018, 17-11-2018,  
05-01-2019, 02-02-2019, 02-03-2019,  
30-03-2019, 20-04-2019 en 25-05-2019. 

Het slotconcert vindt plaats op zaterdagavond 
08-06-2019. 

 
Indeling lesochtend 
Een ochtend bestaat uit twee keer een uur 
les, met tussendoor een pauze.   

 
Locatie 
De cursus vindt plaats in een zaal van de 
Julianakerk te Dordrecht.  
Adres: Mauritsweg 286 te Dordrecht 

 
Docent 
De docent is Paul Heijboer, muziekdocent en 
dirigent. 

 
Kosten 

Voor leden van de BZGG kost de gehele 
cursus € 360,00. Voor niet-leden € 450,00. 

 
In combinatie met workshops 
Ook is het mogelijk om de cursus te 
combineren met de workshops (zie hiernaast). 
Dit sluit goed op elkaar aan. Voor een 
pakketprijs kunt u contact met ons opnemen.  

 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij onze 
muziekcoördinator, Eline Bokkers, via het 
mailadres: muziek@bzgg.nl.  

U kunt zich aanmelden t/m 1 september 2018.  

Workshops en Masterclasses 

U kunt zich inschrijven per 
workshop/masterclass. Dit kan als deelnemer 
van de dirigentencursus, maar dat is geen 
voorwaarde. Het is ook mogelijk u in te 
schrijven voor alle workshops/masterclasses.  

 
Inhoud + Data 

Masterclass 1   29-09-2018  
‘Slag- & uitvoeringstechniek’ door  
Paul Heijboer 
 

Masterclass 2  27-10-2018 
‘Slag- & uitvoeringstechniek’ door  
Paul Heijboer 
 

Workshop 3  08-12-2018 
‘Zangtechniek’ door Margreet Rietveld 
 

Workshop 4  22-12-2018 
‘Jeugdkoren’ door Mariëlle Heidekamp 
 

Masterclass 5  19-01-2019 
‘Muziekanalyse’ door Patrick van der Linden 
 

Masterclass 6  16-02-2019 
‘Muziekanalyse’ door Patrick van der Linden 
 

Workshop 7  16-03-2019 
‘Repetitietechniek’ door Mariëlle Heidekamp 
 

Masterclass 8  13-04-2019 
‘Instrumentale ensembles’ door  
Patrick van der Linden 
 

Workshop 9  11-05-2019 
‘Is dirigeren wat voor jou?’ door Paul Heijboer 

 

Meer informatie 
Voor meer inhoudelijk informatie per 
workshop, zie document ‘Inhoud workshops’. 

 
Locatie 
De workshops/masterclasses zullen worden 
gegeven in een zaal van de Eskolkerk te 
Houten.  
Adres: Poldermolen 1 te Houten 

 
Kosten 
Zie document ‘Inhoud workshops’.   

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden bij onze 
muziekcoördinator, Eline Bokkers, via het 
mailadres: muziek@bzgg.nl.  
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Algemene informatie dirigentencursus 
Deze cursus is bedoeld voor beginnende dirigenten en dirigenten die enige ervaring hebben. 

Natuurlijk is het wel handig als u noten kunt lezen en/of een muziekinstrument kunt bespelen en een 

partij kunt voorzingen. In feite kan iedereen instromen die de onmisbare basiskennis die een 

dirigent nodig heeft, wil opdoen. In de cursus wordt muziek voor jeugd- en gemengd koor 

behandeld. Cursisten van vorig seizoen stromen door naar ‘jaar 2’ en nieuwe cursisten worden in 

‘jaar 1’ en ‘jaar 2’ ingedeeld op basis van ervaring. 

 

Het eerste gedeelte van de ochtend wordt besteed aan slagtechniek en solfège (intervallen, 

toonladders, ritme tikken, van blad zingen). Ook wordt er soms een muziekdictee gegeven. Hierna 

volgt het practicum, waarbij muziekstukken worden gezongen door de hele groep. De cursisten 

dirigeren om de beurt. Hierbij zullen alle onderdelen die voor een dirigent van belang zijn, aan de 

orde komen. De deelnemers krijgen zo de kans om het geleerde praktisch te oefenen. 

 

De cursus wordt afgesloten met een slotconcert waarbij belangstellenden van harte welkom zijn. 

Er is binnen de BZGG nog steeds gebrek aan goede dirigenten! Er zijn nog steeds koren die met 

moeite een dirigent kunnen vinden. Wij hopen dat deze nieuwe cursus zal meehelpen het 

dirigententekort weg te werken. 

 

Inhoud workshops/masterclasses 
Alle workshops/masterclasses zijn op zaterdagochtend van 09:30-12:00 uur 

 

Masterclass 1:  ‘Slag- & uitvoeringstechniek 1’ 

Deze masterclass is bedoeld voor dirigenten die de basisvaardigheden al onder de knie hebben. 

Docent:  Paul Heijboer  

Kosten:  € 20,00, voor BZGG-leden € 16,00 

Datum:  Zaterdagochtend 29 september 2018 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Thema’s:     Behandeld worden: 

- Onafhankelijkheid links en rechts  - Psalm 72 – Goudimel 

- Dynamiek      - Psalm 126 – Paul Heijboer 

- Muziek voor koor en obligaat orgel  - Praise the Lord – Roland Smart 

- Polyfone muziek    - Verleih uns Frieden – Mendelssohn 

Bij deze masterclass is het mogelijk om als deelnemer zelf stukken op te geven om te dirigeren.  

 

 

Masterclass 2:  ‘Slag- & uitvoeringstechniek 2’ 

Deze masterclass is bedoeld voor dirigenten die de basisvaardigheden al onder de knie hebben. 

Docent:  Paul Heijboer  

Kosten:  € 20,00, voor BZGG-leden € 16,00 

Datum:  Zaterdagochtend 27 oktober 2018 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Zie voor de toelichting, thema’s en de te behandelen stukken de toelichting bij Masterclass 1.   
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Workshop 3:  ‘Zangtechniek’ 

Docent:  Margreet Rietveld  

Kosten:  € 20,00, voor BZGG-leden € 16,00 

Datum:  Zaterdagochtend 08 december 2018 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Aan de orde komen: 

- Houding 

- Adem 

- Uitspraak 

- Intonatie 

- Resonans 

 

 

Workshop 4:  ‘Leiden van jeugdkoren’ 

Docent:  Mariëlle Heidekamp  

Kosten:  € 20,00, voor BZGG-leden € 16,00 

Datum:  Zaterdagochtend 22 december 2018 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Thema’s: 

- Hoe studeer je een lied in met kinderen? 

- Wat kun je gebruiken om in te zingen? 

- Hoelang zing je in? 

- Hoe houd je orde op het koor? 

- Hoe kun je kwaliteit vragen van kinderen? 

 

 

Masterclass 5:  ‘Muziekanalyse 1’ 

Docent:  Patrick van der Linden  

Kosten:  € 50,00, voor BZGG-leden € 40,00 

Datum:  Zaterdagochtend 19 januari 2019 

Opgeven voor: 01 november 2018 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Thema’s: 

- Wie heeft het werk gecomponeerd en wat weten we daarover? 

- Wat is de muzikale structuur van het muziekstuk? En heeft dit gevolgen voor hoe we de muziek 
interpreteren of instuderen? 

- Hoe maken we een harmonische analyse? Welke samenklanken klinken? En wat heeft dat voor 
gevolgen? 

- Hoe beweegt zich de melodie? En hoe is de spanningsopbouw?  

- Wat is de ritmische structuur van dit lied of deze psalm of deze compositie? En wat betekent dit 
voor jou of voor je koor? 
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Masterclass 6:  ‘Muziekanalyse 2’ 

Docent:  Patrick van der Linden  

Kosten:  € 50,00, voor BZGG-leden € 40,00 

Datum:  Zaterdagochtend 16 februari 2019 

Opgeven voor: 01 november 2018  

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Zie voor de thema’s de toelichting bij Masterclass 5. 

 

Workshop 7:  ‘Repetitietechniek’ 

Docent:  Mariëlle Heidekamp  

Kosten:  € 20,00, voor BZGG-leden € 16,00 

Datum:  Zaterdagochtend 16 maart 2019 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

Thema’s: 

- Wat zijn voorbeelden van goede inzing-oefeningen? 

- Hoe zing je in zonder pianist? 

- Hoe bouw je een repetitie op? 

- Hoe studeer je een 4-stemmig lied in, waarbij alle partijen evenredig aan bod komen? 

- Hoe houd je vaart in de repetitie? 

- Hoe krijg ik een betere klankkleur in mijn koor? 

- Wat doe ik als ik merk dat de partijen moeilijk in te studeren zijn? 

- Wat is de beste kooropstelling? 

 

 

Masterclass 8:  ‘Instrumentale ensembles’ 

Deze masterclass is bedoeld voor dirigenten die de basisvaardigheden al onder de knie hebben. 

Docent:  Patrick van der Linden  

Kosten:  € 50,00, voor BZGG-leden € 40,00 

Datum:  Zaterdagochtend 13 april 2019 

Opgeven voor: 01 januari 2019 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

Tijdens deze masterclass is er ook een ensemble aanwezig.  

 

Thema’s: 

- Hoe werken de instrumenten? Moet je als dirigent hier wat vanaf weten? 

- Wat laat je over aan de spelers en wat kun je zelf zeggen? 

- Hoe werkt het partituur lezen? 

- Hoe analyseer ik een orkestpartituur? 

- Hoe dirigeer ik een orkest? 

- Is er eigenlijk wel verschil met een koor? Zo ja: wat dan? 
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Workshop 9:   ‘Is dirigeren wat voor jou?’ 

Docent:  Paul Heijboer  

Kosten:  € 20,00, voor BZGG-leden € 16,00 

Datum:  Zaterdagochtend 11 mei 2019 

Locatie:  Eskolkerk te Houten, Poldermolen 1 te Houten 

 

- Wil je weten of dirigeren iets voor je is? 

- Wil je misschien de dirigentencursus gaan volgen, maar wil je eerst weten hoe het eraan toegaat? 

 

Deze workshop wordt gegeven als ‘open les’, waarbij alle vakken kort aan bod komen en de 
bezoekers ook mogen ervaren hoe het is om voor een koor te staan. Het zal in belangrijke mate 
gaan over: tempo aangeven, partijen volgen en aangeven, lichaamshouding, uitstraling etc. 

Alle deelnemers mogen een stuk dirigeren, maar men mag ook alleen kijken en meezingen. 
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