
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZomerZangweek 2017 in Bredevoort 
Maandag 10 t/m vrijdag 14 juli 
Docenten: Wies Kuyers en Niels Kuijers 
 
De ZomerZangweek is voor iedereen die zijn zangstem wil 
ontwikkelen. Door middel van doeltreffende en speelse oefeningen 
vanuit Lichtenberg en Roy Hart brengen we bij iedere deelnemer het 
proces van klank-bevorderend zingen op gang. 
 
De ZomerZangweek is daarmee toegankelijk voor geoefende 
zangers en voor zangers met minder ervaring. Tijdens de week 
wordt een indeling gemaakt voor het werken in kleinere groepen. 
 
Naast stemontwikkeling is er ruimte voor koorzang, improvisatie en 
individuele liederen.  
 
Koorzang 
We werken aan gemakkelijk aan te leren korte liederen en canons, naast 
één langer lied van Arvo Pärt. Repertoire zal er dus wel zijn maar krijgt 
minder nadruk dan anders. Het zal vooral gaan om ontspannen en vrijuit 
leren zingen. 
 
Improvisatie 
Improvisatie is doen en luisteren tegelijk. Het is verrijkend voor het  
muzikaal gehoor en speels in de oefening tot luisteren naar elkaar, wat ten 
grondslag ligt aan elke vorm van muziek maken. Hoe meer je het beoefent 
des te meer oor krijg je voor de vele muzikale mogelijkheden. 



 
Individuele liederen 
Deelnemers krijgen de kans om te werken aan een zelf in te brengen  
solo-lied. Stemgebruik, maar ook interpretatie en presentatie kunnen 
daarbij aan de orde komen. 
 
Locatie 
ʻt Grachthuys in Bredevoort is een prachtige ruime locatie, het eten is er 
goed en niet duur. In Bredevoort zijn aantrekkelijke overnachtingsplekjes 
te boeken en het is een fijne fiets- en wandelomgeving, met voor de 
liefhebber, zwemwater in de buurt. 
 
Programma 
Maandagmiddag 10 juli starten we vanaf 14.00 uur tot 17.30 uur.  
 
Dinsdag en woensdag werken van ʻs morgens 10.00 uur tot ʻs middags 
rond 17.00 uur. De lunches op dinsdag en woensdag zijn inbegrepen. 
 
Donderdagmorgen is vrij. Die dag werken we ʻs middags en ʻs avonds tot  
20.30 uur. Het diner is die dag inbegrepen.  
 
Vrijdag werken we weer vanaf 10.00 uur. Vrijdagmiddag om 15.30 uur 
sluiten we af met een korte presentatie. Ook op deze dag is de lunch 
inbegrepen. 
 
Kosten en inschrijven 
De kosten voor de ZomerZangweek zijn € 320,- 
Bij opgave vóór 1 april betaal je €300,- 
Aanmelden kan d.m.v. een mail naar  
wieskuyers@gmail.com en door het overmaken van 
€ 100,- inschrijfgeld op rek.nummer: NL44 RABO 0394 2479 06 
t.n.v. LM Kuyers o.v.v. ZomerZangweek 2017. 
  
Na opgave sturen we een brief met ondermeer informatie over diverse 
verblijf mogelijkheden. 
 
Voor verdere informatie: 
www.zangmeester.nl!!!!0543 451599 (Wies) 
www.klankinitiatief.nl   010 2760766 (Niels) 


