g
n
a
z
e
l
b
m
e
ns
E
a
c
i
s
u
M
Ars
)
A
Z
E
M
A
(
Academie

s
d
i
g
e
i
d
u
t
S
2
2
0
2
/
1
2
20

g
n
a
z
e
l
b
m
e
ns
e
g
n
i
d
i
e
l
Unieke op nd!
a
l
r
e
d
e
N
in
)
rijgt (jouw
k
a
ic
s
u
M
Bij Ars
de basis!
e
r
b
n
e
e
it
e
muzikalit

MEER INFORMATIE OP

arsmusica.nl

ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA)

2

BIJ ARS MUSICA KRIJGT
(JOUW) MUZIKALITEIT
EEN BREDE BASIS
Ars Musica is een plek waar muzikaal talent
vanaf een jonge leeftijd wordt begeleid en
ontwikkeld.
Vanuit deze visie heeft Ars Musica een
korenpiramide ontwikkeld. Deze piramide
kent het Opleidingskoor van de Koorschool
als basis; via de Koorschool, het Meisjeskoor
en het Jong Concertkoor is doorstroming
mogelijk naar uiteindelijk het Concertkoor voor de ambitieuze amateurzanger - of het
Kamerkoor - voor de zangprofessional. Een
leven lang zingen als basisgedachte!
Ars Musica biedt een omgeving voor
ambitieuze muzikanten die graag verder
willen groeien en graag worden uitgedaagd
om muzikaal op hoog niveau te presteren.

OPLEIDINGSKOOR
KOORSCHOOL
MEISJESKOOR
JONG CONCERTKOOR
CONCERTKOOR
KAMERKOOR

"Het voordeel van
AMEZA is de
kleinschaligheid, met
veel aandacht voor jouw
persoonlijke
ontwikkeling. Daarnaast
is het goed te combineren
met een baan."
een EZ1 student
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ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA)

AMEZA

INLEIDING
De Ars Musica Ensemblezang Academie biedt een tweejarige
opleiding ensemblezang aan. Iedere zangstem klinkt uniek en
iedere zanger(es) heeft zijn/haar karakteristieke
eigenschappen. Wat is mooier dan het samenbrengen van deze
stemmen en karakters om er samen een muzikaal verhaal mee te
vertellen? Aan de hand van een uitgekiend repertoire en met
elementen als tekstexpressie, harmonie, melodie, frasering,
intonatie, ritmiek, partituuroverzicht en taalschoonheid gaan
we aan de slag ieders stem in te passen in dit te vertellen verhaal,
met behoud van eigen klankkleur.
Vrijwel ieder conservatorium in
Nederland biedt de opleiding solozang
aan. De opleiding ensemblezang behelst
een ander onderdeel van het vak zang.
Net als bij solozang behoort een ideaal
stemgebruik ook tot de basis van het vak
ensemblezang. Maar specifiek voor deze
opleiding is de focus op samenwerking,
op de diepgaande verbinding met de
andere zanger(s) op het gebied van
intonatie, dynamiek, ritmiek, dictie,
partituurmanagement en vibrato.
Dat is een kunst apart en kan
ongelofelijke krachten losmaken.
Twee basiselementen krijgen de
aandacht: de wil om het samen te doen en
dat met behoud van zoveel mogelijk
eigen identiteit. Laveren op de grens
hiervan is spannend. Het jezelf blijven
bijsturen met open oren is een fantastisch
mooi leerproces. In een ensemble is ieder
afzonderlijk verantwoordelijk voor een
eensgezinde richting, klank en harmonie
van de muziek.

De ensembleklas gaat zelf met deze
thema's aan de slag en leert zo
steeds beter te begrijpen waar een
dirigent om vraagt. Zo krijgt de
dirigent een heel mooi instrument
in handen en ervaart de
ensemblezanger hoe mooi dit
gezamenlijk instrument is en
hoeveel schoonheid ermee
opgeroepen kan worden.
Voor uitvoeringen zonder dirigent
willen we met behulp van al het
bovengenoemde allemaal dezelfde
innerlijke muzikale drive
ontwikkelen tijdens het repeteren.
Tijdens de opleiding worden
hiervoor werkvormen aangeboden,
zoals het om beurten leiden van
een repetitiedeel. Daarnaast leren
we hoe je het beste een nieuw in te
studeren partij kunt aanpakken,
zodanig dat je bij de eerste repetitie
ook echt klaar bent om
daadwerkelijk ensemble te zingen.
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VOOR WIE IS DE OPLEIDING?

DOELGROEP

Er zijn veel uitstekende ensemblezangers die de artistieke mogelijkheden hebben zich zo
te ontwikkelen dat ze op hoog niveau in professionele ensembles kunnen participeren.
Evenzo zijn er getalenteerde koorzangers die deze ambitie niet hebben, maar zich wel
vocaal en muzikaal willen ontwikkelen. AMEZA bedient beide doelgroepen:

VORMEN
EZ I
Ensemblezang I

EZ II
Ensemblezang II

Je bent een getalenteerde zanger en wilt je
ontwikkelen tot een vocalist die op
professioneel niveau in ensembles kan
zingen. Binnen de opleiding word je zowel
vocaal als muziektheoretisch geschoold. Je
bent niet ouder dan 39 jaar bij aanvang van
de cursus.

Je bent een getalenteerde zanger en wilt je
ontwikkelen tot een vocalist die op een zo
hoog mogelijk amateurniveau in ensembles
kan zingen. Binnen de opleiding word je
zowel vocaal als muziektheoretisch
geschoold.

Het hoofdvak ensemblezang (EZ I en EZ II) wordt ondersteund door individuele zanglessen en
muziektheorie. De AMEZA biedt ook de mogelijkheid alleen de muziektheoretische modules te
volgen.

MT
Muziektheorie

Je hebt geen behoefte aan het vocale
gedeelte van de opleiding maar wilt je graag
laten scholen in vakken als
muziekgeschiedenis, solfège, harmonieleer
en analyse. Er wordt wel een
toelatingsauditie verwacht om aanwezige
muzikale vaardigheden te toetsen.

ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA)

2021/2022

OPLEIDINGSJAAR
Bij AMEZA gaan de nieuwe ensemblezangklassen medio februari 2021
van start. De lessen ensemblezang en muziektheorie vinden plaats op
zaterdagochtend en/of zaterdagmiddag en vinden plaats in het gebouw van de
Driestar Hogeschool te Gouda.

"AMEZA heeft mij nog meer van het zingen doen genieten dan
ik al deed, ook al omdat we diep op de theorie ingaan.
Er gebeurt zo veel in de muziek en dat leer je ontdekken!"
een EZ2 student

Fahre fort, übe nicht allein die Kunst, sondern dringe
auch in ihr Inneres; sie verdient es, denn nur die Kunst
und die Wissenschaft erhöhen den Menschen bis zur
Gottheit.
LUDWIG VAN BEETHOVEN
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CURRICULUM

OPLEIDINGSOVERZICHT (1)
Ensemblezang vindt plaats in groepsverband. Op dezelfde dag wordt
muziektheorie gegeven. Als ensemblezanger volg je daarnaast individuele
zanglessen bij een zangdocent van AMEZA.

1. Ensemblezang - 20-40 uur per
opleidingsjaar
Ensemblezang is de kern van de opleiding. In
de groepslessen ervaart de student hoe
ensemblezang op het hoogste niveau werkt. De
lessen ensemblezang I worden gegeven door
Kees-Jan de Koning, kernlid van het
Nederlands Kamerkoor.
In het tweede jaar van
de opleiding probeert AMEZA (stage)projecten
met professionele ensembles te plannen.
Het Ars Musica Kamerkoor zal tijdens het
tweede jaar een project aanbieden waarin plaats
is voor (geselecteerde) zangers die de opleiding
EZ I volgen.
De lessen ensemblezang II worden gegeven
door Falco van Loon; een ervaren en
veelgevraagde solo- en ensemblezanger. In het
tweede jaar van de opleiding organiseert
AMEZA een concert/presentatie met publiek.
Twee disciplines staan tijdens de lessen
centraal: ensemblezang mét dirigent en
ensemblezang zónder dirigent. Voor de lessen
wordt passend koorrepertoire samengesteld.
Tijdens de lessen ensemblezang zal de
individuele stem als vanzelfsprekend aan de
orde komen. Er vindt uitwisseling plaats tussen
de ensemblezangdocent en de zangdocent, zodat
de individuele lessen op maat verzorgd kunnen
worden en de ensemblezang er optimaal van
profiteert.

Ensemblezang train je in deze lessen in
koorverband, binnen een tweetal
opleidingskoren die gevormd worden
door de studenten van de opleidingen
Ensemblezang I en II.

Ensemblezang I: je ontwikkelt vocale en
muzikaal-artistieke capaciteiten die aansluiten
bij een muzikale werkomgeving op hoog vocaal
niveau. Aan de hand van tussentijdse toetsen en
een eindtoets word je door een
examencommissie beoordeeld op je vocale en
artistieke prestaties als ensemblezanger. Het
doel van de opleiding is je te brengen op een
niveau waarmee je auditie kunt doen voor een
professioneel ensemble, goed functioneert in
een eigen klein ensemble met (semi-)
professionals en mogelijk een eigen
amateurensemble kan leiden.
Ensemblezang II: je ontvangt een brede
muzikale zangopleiding die je verder op weg
helpt als koorzanger. Je bent getalenteerd en
ontwikkelt je graag verder, zowel vocaal als
muziektheoretisch. Net als bij de opleiding EZ I
worden je vorderingen periodiek getoetst. Na
twee jaar intensieve studie ontvang je het
diploma Ensemblezang II van AMEZA. Het
doel van de opleiding is je op een niveau te
brengen waarmee je een voortrekkersrol zal
hebben in goede amateurkamerkoren, goed
functioneert in een klein ensemble en
basisvaardigheden hebt om een meer leidende
rol te hebben bij een amateurensemble.

ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA)
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CURRICULUM

OPLEIDINGSOVERZICHT (2)
2. Individuele zanglessen – 10 uur per
opleidingsjaar

3. Muziektheorie – 40 uur per
opleidingsjaar

AMEZA werkt samen met twee
zangpedagogen die hun sporen in het
werkveld ruimschoots hebben verdiend:
Falco van Loon en Pieter van Breugel.
Beide docenten hebben uitstekende
pedagogische en didactische vaardigheden,
ruime ervaring en kunde als zanger,
zowel solistisch als in ensembleverband.

De muziektheoretische steunvakken
betreffen de theoretische modules:
1) Ritmische en melodische
gehoortraining (solfège) – 15 uur
2) Muziekgeschiedenis – 10 uur
3) Analyse en gehoor – 15 uur
(bestaande uit: Muziekleer, Harmonie
en Muzikale vormen)

Als student ben je zelf verantwoordelijk
voor het plannen van de zanglessen, met
behulp van een strippenkaartsysteem.
De opleiding voorziet in 10 zanglessen van
één uur.
De inhoud van deze zanglessen wordt in
nauw overleg tussen ensemblezangdocent
en individuele zangdocent bepaald.
Mochten voor de voortgang meerdere
zanglessen nodig zijn, dan kunnen
meeruren op basis van € 60,- per uur
(inclusief btw) worden ingekocht.

De theorielessen worden gegeven door
Patrick van der Linden en Jonathan Kraal.
Alle vakken zijn gericht op gehoortraining:
ontwikkeling en verdieping van het
muzikaal gehoor zijn leidend.
Kennisvermeerdering, muzikale
bewustwording en verdieping van de intuïtie
zijn belangrijke nevendoelen.
Buiten het curriculum om organiseert de
AMEZA masterclasses waarop je je kunt
intekenen, zoals:
a) Stemmingen en intonatie
b) Repeteren met een koor

De lessen worden in blokken van 2 of 4 uur gepland.
De studiebelasting thuis is afhankelijk van iemands leerprestaties,
muzikale achtergronden, voorkennis, ervaring, enzovoort.
Het spreekt voor zich dat de opleiding slechts haalbaar is met
voldoende motivatie om te leren en investeren.

ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA)
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ONZE DOCENTEN
KEES JAN DE KONING

studeerde blokfluit en zang aan de conservatoria van Utrecht en Den Haag. Aan
het Koninklijk Conservatorium van Den Haag is hij sinds 1992 verbonden als
zangdocent. Kees Jan is één van de meest gelauwerde ensemblezangers die ons
land rijk is. Hij vormt het fundament onder het vermaarde Quink Vocaal
Ensemble, zingt regelmatig bij internationale ensembles zoals Cappella
Amsterdam, het Gesualdo Consort Amsterdam, het Egidius Kwartet en Weser
Renaissance en maakt sinds 1992 deel uit van het Nederlands Kamerkoor.

FALCO VAN LOON

studeerde zang aan de conservatoria van Enschede en Arnhem en studeerde
nadien aan de Messiaen Academie. Inmiddels is Falco uitgegroeid tot een
internationale solist met veel ervaring op het gebied van coaching en het
verzorgen van masterclasses. Falco is specialist ensemblezang; hij heeft ervaring
in het solistenensemble Le Nuove Musiche en is koorzanger bij ensembles als
het Groot Omroepkoor en het Nederlands Kamerkoor.

PIETER VAN BREUGEL

studeerde zang aan het conservatorium van Rotterdam en studeerde nadien bij
in binnen- en buitenland gerenommeerde docenten. Hij heeft zich verdiept in
de historisch geïnformeerde uitvoering van vocale muziek uit de
middeleeuwen, renaissance, barok, klassieke periode en de 18de en 19de
eeuwse bel canto-techniek. Naast zanger is Pieter stemtherapeut en logopedist
en combineert hij in zijn zanglespraktijk elementen uit deze beide disciplines
om een efficiënte, vrije en gezonde stemtechniek te verkrijgen. Hij staat dan
ook bekend als sterk analyticus als het gaat om de stem en stemtechnische
problemen en werkt met studenten razendsnel aan verbeteringen. Pieter heeft
een ruime ervaring als solist en ensemblezanger in diverse verbanden, zoals het
Laurens Collegium Rotterdam en het Rotterdam Symphony Chorus.

PATRICK VAN DER LINDEN

studeerde de hoofdvakken koordirectie, orkestdirectie en theorie der muziek aan
diverse conservatoria. Hij ontwikkelde zich tot kenner op het gebied van de
muzikale uitvoeringspraktijk in de Duitstalige gebieden vanaf Bach tot
Schönberg. Als dirigent is hij verbonden aan het Ars Musica Concertkoor,
Kamerkoor en Orkest. Daarnaast dirigeert hij het Zeeuws Vocaal Ensemble,
Kamerkoor Canticum Amicorum, het Haags Toonkunstkoor en Merwe’s
Oratoriumvereniging. Als docent is hij verbonden aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Patrick verzorgt inspirerende muzikale
workshops, masterclasses en lezingen, voor zowel professionele als
amateurensembles, concertbezoekers alsook het bedrijfsleven.

JONATHAN KRAAL

studeerde cello en theorie der muziek aan het conservatorium van
Rotterdam. Als theoreticus heeft hij zich in het bijzonder gespecialiseerd in
de muziekgeschiedenis. Hij verzorgt regelmatig muziekhistorische lezingen
en staat bekend om zijn inspirerende manier van lesgeven.

ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA)

TOETSING
Als student geef je twee vocale presentaties
per cursusjaar, die als toetsmoment gelden.
De toetsing ensemblevaardigheden nemen we
af in kleine ensembles waarin iedere stem
goed te horen is. De eerste presentatie is een
interne toets voor een commissie. Met de
commissie bespreekt de student de voortgang
en hij/zij krijgt adviezen voor het vervolg. De
tweede presentatie is concertant. Dit
toetsmoment geldt als overgangstentamen: de
student en commissie bespreken of iemand
toelaatbaar is voor het vervolg.
De AMEZA richt zich nadrukkelijk niet op
solozang: we verwijzen je voor deze opleiding
door naar de diverse conservatoria in ons
land. Je solistisch examendeel zal daarom
slechts één presentatieonderdeel zijn.
Muziektheoretische toetsen maak je twee keer
per cursusjaar.

KOSTEN
Als je je aanmeldt als student voor de opleiding EZ I of EZ II, is het collegegeld € 1.500,- per
opleidingsjaar. Als je alleen de theoretische vakken wilt volgen; meldt je dan aan voor de
opleiding MT, het collegegeld is dan € 750,- per opleidingsjaar.
Voor de examens wordt een vast bedrag van €100,- per student per opleidingsjaar berekend.
Bovenstaande kosten zijn te voldoen bij vooruitbetaling of in 4 termijnen. Deze kosten zijn
inclusief 21 % btw.
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AANMELDEN/TOELATING

AANMELDEN
Voordat je wordt toegelaten als student van
AMEZA doe je auditie om de aanwezige
muzikale capaciteiten en het muzikaal gehoor
te toetsen. De inhoud van deze auditie is
afgestemd op de eisen die AMEZA met het
oog op een mogelijke latere
beroepsbeoefening (EZ I) of persoonlijke
ontwikkeling in ensemblezang (EZ I en II) aan
de student stellen.

KLIK HIER
en vul het
aanmeldingsformulier
op de website in
Of surf snel naar:
www.arsmusica.nl/ameza

Toelatingsspecificaties:
Om toegelaten te worden tot de opleiding EZ I
ben je niet ouder dan 39 jaar bij aanvang van de
cursus. Dispensatie kan bij hoge uitzondering
worden aangevraagd als je ouder dan 39 bent en
nog steeds de ambitie én leerbaarheid hebt om
de gewenste leerlijn te kunnen volgen.
Als je bent toegelaten tot de opleiding EZ II,
kun je op een later moment bij aanwezigheid
van voldoende ambitie, leerbaarheid en
artistieke vaardigheden doorstromen naar EZ I.
Dit zal normaal gesproken aan het einde van de
opleiding of na een overgangstentamen zijn.
Vrijstelling van de muziektheoretische vakken
kan worden verleend als je een
conservatoriumdiploma hebt én de auditie een
positief beeld geeft ten aanzien van de
aanwezige kennis. Bij twijfel over te verlenen
vrijstelling wordt een aanvullende kennistoets
afgenomen.
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AUDITIE
De auditie wordt afgenomen door een commissie die is samengesteld uit
vakdocenten. Voor de auditie dien je je aan te melden via de website van
Ars Musica. De uiterste datum van aanmelden is 30 november 2020.
De auditie wordt gepland op woensdag 9 en donderdag 10 december 2020 in Gouda. Elke
auditie bestaat uit twee delen die bij elkaar 30 minuten duren.
Tijdens de auditie:
- Zing je twee werken in ensembleverband, waarbij wij het ensemble samen stellen.
- Zing je een zelf te kiezen solowerk voor (een pianist is aanwezig).
- Draag je in twee verschillende talen door de AMEZA aangeleverde gedichten voor.
- Worden enkele solfège-opgaven afgenomen.
- Worden aan de hand van enkele partituren kennisvragen gesteld.

Uiterlijk 18 december 2020 ontvang je de uitslag van de auditie. Als je wordt toegelaten,
sturen we je een aanmeldformulier en jaarrooster toe.

DISCLAIMER
Ars Musica behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, de opleiding te
annuleren. Studenten die zijn toegelaten behouden het recht op deelname bij de start van de
nieuwe opleiding.

"Als amateurzangeres heb ik kennis mogen maken met de opstap
naar het professionele werkveld onder begeleiding van
topdocenten. Niet alleen mijn ensemblezang is hierdoor verbeterd.
Ik heb inmiddels ook een muziektheoretische basis kunnen leggen
en geleerd dat er een hele wereld ligt achter die “mooie noten”.
Je leert dit ook integreren in het zingen.
Ik vind het een erg leuke opleiding!"
een EZ1 student

COLOFON
Studiegids
Ars Musica Ensemblezang Academie
(AMEZA)
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ARS MUSICA
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www.arsmusica.nl
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