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Cursus kamermuziek voor gevorderden 

Speel je al een tijd een instrument, of 
zing je klassiek en wil je nu echt gaan 
samenspelen met anderen? Je wil een 
ensemble vormen, maar je weet niet 
met wie, of hoe je dat aanpakt? Of heb 
je een ensemble maar kan je wel wat 
hulp gebruiken om verder te komen? Is 
kamermuziek al langere tijd je passie en 
wil je graag op niveau werken aan een 
moeilijk stuk? 
Geef je dan nu op voor kamermuziek 
voor gevorderden! 

Dit is een lessenreeks van drie lessen. In 
deze zomereditie volgen de lessen elkaar 
snel op zodat we intensief aan de slag 
kunnen. Het is dus wel belangrijk dat je je 
partij bij de start al behoorlijk kan spelen. 
Toch gaat het in de cursus zeker niet om 
het perfect spelen van je noten. Veel be-
langrijker is je bewust te worden van wat 
voor functie jouw noten in het geheel 
hebben en wat je muzikale rol in de ge-
speelde compositie is. Hierdoor gaat het 
ensemble beter klinken en je haalt er bo-
vendien veel speelplezier uit! 

Diverse technieken en vaardigheden zullen 
aan bod komen, zoals: aangeven/afslui-
ten, intonatie, samenspel en balans. Je 
leert steeds beter te luisteren en krijgt 
inzicht in hoe je zelf effectiever kan repe-
teren met elkaar, zodat je (op termijn) ook 
zelfstandig zonder docent verder kan.

Je kunt je opgeven als ensemble, maar 
ook individueel; je wordt dan in een en-
semble geplaatst. Wij doen voorstellen 
voor het repertoire, maar zelf een stuk 
kiezen is ook mogelijk. Op de lesdag zelf 
repeteer je met je ensemble deels zelf-
standig, en minimaal 30% van de tijd 
wordt je gecoacht door de docent. Er is 
dus ook ruimte om het geleerde meteen 
met elkaar uit te proberen! De laatste les-
dag is het in overleg mogelijk om de mu-
ziek aan elkaar en publiek te laten horen, 
aansluitend aan de les. 

Om ensembles samen te kunnen stellen 
en repertoire te selecteren en versturen, is 
de uiterste inschrijfdatum 24 juni. 
Hierna is inschrijving uitsluitend mogelijk 
na overleg.



HOE WERKT HET?
Schrijf je in door een mail te sturen o.v.v. 
van cursuscode 108.653.052 naar 
cursusadministratie@BplusC.nl. 
Je krijgt dan een formulier toegestuurd 
waarop je kunt aangeven welk stuk en wel-
ke partij je wil spelen op welk instrument. 

Je kunt je ook ‘open’ inschrijven; geef dan 
alleen je instrument en speelniveau op. 

Let op! Het is belangrijk dat de partij haal-
baar is voor je. Uitgangspunt is dat je de 
noten bij start van de cursus kunt spelen. 
Twijfel je of dit bij je past, of je niveau pas-
send is of heb je andere vragen, neem dan 
contact op met BplusC docente Aimée 
van Delden, via 06 54255611 of mail naar 
A.vanDelden@BplusC.nl

CURSUSDATA 

De lessen vinden plaats op:
Zaterdag 9 juli     13.30 - 16.30 uur
Dinsdag 12 juli     19.00 - 22.00 uur
Zaterdag 16 juli   13.30 - 16.30 uur

Locatie:  Rapenburg, Leiden
Prijs:    € 122,00
Code:   108.653.052

Uiterste inschrijfdatum: 24 juni
Hierna is inschrijving uitsluitend moge-
lijk na overleg.
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