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Kom luisteren! 

Kom 
zingen! 

op diverse locaties in Utrecht

 

inloopprogramma bibliotheek neude

In de hal van de Bibliotheek Neude vind je dagelijks een markt 
met muziekuitgeverijen en andere koormuziek organisaties. 
Rond deze markt is een doorlopend programma van korte 
presentaties en optredens te bezoeken. Er zijn twee podia: één 
in de hal van de bibliotheek en één bij de roltrappen.  
Maak kennis met nieuwe muziek, luister naar een optreden, 
zing en doe mee of luister naar een inspirerend verhaal. 

Programma onder voorbehoud: laat je ter plekke verrassen 
door nieuwe activiteiten of optredens, er zal bijna altijd  
wel iets te doen zijn. Hieronder een selectie van wat je per 
ochtend of middag mag verwachten, meer informatie op 
www.leadingvoices.nl.

donderdag 28 juli 

Vanaf 10.15 uur Ontdek nieuwe muziek, leer over een app 
die je helpt met leren van nieuwe liedjes, leer meer over het 
project Songs of Europe, doe mee met een sing along of luister 
naar een optreden. Voertaal Engels

Vanaf 13.15 uur Duik in de geschiedenis van het Utrechtse 
koor Stem des Volks, werk aan je stem in de Vocal Care Corner 
of luister naar een optreden.
Voertaal Nederlands

vrijdag 29 juli

Vanaf 10.15 uur Ontdek nieuwe muziek, leer te zingen zoals 
je lacht of maak kennis met de Singing Roadshow of luister 
naar een koor. Voertaal Engels

Vanaf 13.15 uur Ontdek het geheim van zelf dirigeren, 
doe mee met de sing along Meet the East (ook leuk voor              
kinderen), ontdek nieuwe koormuziekfestivals of luister naar 
een optreden. Voertaal Nederlands

zaterdag 30 juli

Vanaf 10.15 uur Maak kennis met het project Malala speaks, 
ontdek nieuw repertoire, doe mee met een sing along of     
luister naar een optreden. Voertaal Engels

Vanaf 13.15 uur Maak kennis met de Singing Machine van 
Carlos Amorales, leer een nieuw lied van Ruben de Grauw, doe 
mee met de sing along Meet the East (ook leuk voor kinderen) 
of luister naar een optreden. Voertaal Nederlands

open singing
Een open singing draait om het plezier van samen zingen. 
Onder leiding van een bevlogen dirigent maak je op de pleinen 
van de stad Utrecht kennis met muziek uit alle windstreken. 
Betrokken dirigenten zijn Froukelien IJntema, Jan Schumacher 
& Merzi Rajala en Maria Delver. Zij zijn elke dag op een andere 
locatie te vinden. Kijk op www.leadingvoices.nl voor meer 
informatie.

donderdag 28 juli, 17.30 - 18.00 uur 
Winkelcentrum Overvecht, Brusselplein, Stadhuisplein

vrijdag 29 juli, 17.30 - 18.00 uur  
Winkelcentrum Overvecht, Brusselplein, Stadhuisplein

zaterdag 30 juli, 17.30 - 18.00 uur 
Winkelcentrum Overvecht, Brusselplein, Stadhuisplein

choir-to-choir concerten

Tijdens de choir-to-choir concerten geven twee koren samen 
een concert van in totaal één uur op een bijzondere locatie in 
de binnenstad. 

donderdag 28 juli, 12.30 - 13.30 uur, Pieterskerk & Stadhuis

vrijdag 29 juli, 12.30 - 13.30 uur, Pieterskerk & Stadhuis

zaterdag 30 juli, 12.30 - 13.30 uur, Pieterskerk &  
Gertrudiskathedraal 

afsluiting
Op zondag 31 juli sluiten we tussen 14.00 - 15.30 uur  
Leading Voices af met een bijzonder evenement in de hal van 
Bibliotheek Neude. Kom luisteren naar de presentaties van de 
ateliers, doe mee met de open singing en maak je op voor een 
verrassingselement. Voor kinderen en volwassenen - language 
no problem!

Leading Voices
Leading Voices, European Days for Vocal and Choral Leaders, is een nieuw, Europees koormuziek- evenement en een initiatief van de 
European Choral Association. Deze organisatie is bekend van de EUROPA CANTAT festivals die elke drie jaar op een andere plek  
in Europa plaatsvinden. Zie www.europeanchoralassociation.org voor meer informatie. Meer informatie over het hoofdprogramma 
voor professionals bij Leading Voices vind je op www.leadingvoices.nl.

• Alle informatie onder voorbehoud

Gratis toegankelijk programma



Nevenprogramma voor koren en zangers
ateliers 
In een atelier ga je drie ochtenden aan de slag met een 
specifiek genre uit de koormuziek. Je werkt samen met 
een specialist uit het genre toe naar een presentatie op 
zondagmiddag, in de centrale hal van Bibliotheek Neude. 

In elk atelier komt ook een gast langs die je kennis laat 
maken met een andere muzikale invalshoek op de muziek 
waar je in het atelier aan werkt. Alle ateliers worden 
hieronder uitgelicht. De ateliers vinden plaats in de 
theaters van ZIMIHC in Zuilen en Overvecht en in de Hertz 
in TivoliVredenburg.

Algemene informatie 
•  reeks van 3 ochtenden 9.30 - 12.00 uur
• donderdag 28 juli, vrijdag 29 juli, zaterdag 30 juli
• presentatie zondag 31 juli 14.00 - 15.30 uur Bibliotheek Neude
 • toegang € 45,- (per atelier van 3 ochtenden + presentatie) 

All about Barok 
Béni Csillag - Locatie ZIMIHC theater Zuilen
Drie ochtenden werk je onder leiding van  
Béni Csillag aan de mooiste barokmuziek.  
De Grote Bach mag daarbij niet ontbreken!  
Verdiep jezelf in de speelsheid van de  
barok en laat je verrassen door de jazzy  
inbreng van Joanna Forbes L’Estrange.

Muziek in het moment 
Nicoline Snaas - Locatie ZIMIHC theater Stefanus
Nicoline Snaas (dirigente, zangeres en  
improvisatiecoach) neemt je mee in de  
wereld van muzikale improvisatie.  
Experiment en onderzoek zijn de rode  
draad in dit creatieve zanglab.  
Improviseren kan op veel manieren.  
Nicoline nodigde Árpád Tóth uit om één  
ochtend dit atelier samen met haar te leiden.

Opera-buffet
Boudewijn Jansen - Locatie TivoliVredenburg (Hertz)
Hoeveel operakoren ken jij eigenlijk? Geen één?  
Allemaal? Dat komt goed uit, want dit atelier  
onder leiding van Boudewijn Jansen  
(assistent-dirigent bij De Nationale Opera)  
biedt een proeverij van de prachtigste en  
bekendste operakoren, van opera buffa tot  
drame lyrique. Laat je verrassen door de  
veelzijdige operakoormuziek en ontdek met  
special guest Freez wat hiphop en opera met elkaar  
gemeen hebben.

workshops 
Elke middag kun je deelnemen aan diverse workshops 
die je laten kennismaken met muziekgenres of 
zangtechnieken. Van beweging als ondersteuning voor je 
stem tot Oost-Europese volksmuziek, en van Indiase 
zangimprovisaties tot spreekkoren. De workshops vinden 
plaats in ZIMIHC theater Wittevrouwen.

 Algemene informatie 
•  14.00 - 15.30 uur 
•  donderdag 28 juli, vrijdag 29 juli, zaterdag 30 juli
•  toegang € 15,- (per workshop)

Jij kan dit ook! 
Merel Martens - donderdag 28 juli
Oprichter en docent van de Vocal Leader-
ship Academy aan Codarts Rotterdam, 
Merel Martens laat je kennismaken met 
improviseren door middel van diverse  
spelvormen. Makkelijk en laagdrempelig.

Bodypercussie
Santi Serratosa - donderdag 28 juli
Anderhalf uur bodypercussie met dé 
Spaanse specialist en professor in body-
percussie, Santi Serratosa. Hij ontwikkelde 
zijn eigen methodiek waarmee hij workshops 
over de hele wereld geeft. Voertaal Engels

Letse muziek in alle toonaarden
Jurģis Cābulis - donderdag 28 juli
Chef-dirigent en artistiek leider van Kamēr… 
(Letland) Jurģis Cābulis laat je kennismaken 
met de muziek uit zijn regio. Van heden-
daagse muziek tot traditionele volksliedjes, 
precies op de manier zoals hij ook werkt 
met Kamēr…, het koor wat tijdens Leading 
Voices één van de concerten op zaterdag-
avond verzorgt. Voertaal Engels

Arabische liederen
Roula Abou Baker - donderdag 28 juli
Samen met Roula Abou Baker, manager van 
het Libanese Fayha Choir en een gespeciali-
seerde dirigent, leer je de wonderschone 
liederen en andere koormuziek uit de 
Arabische regio kennen. Voertaal Engels

Beweeg je stem 
Panda van Proosdij - vrijdag 29 juli
Panda van Proosdij is van huis uit danser en  
choreograaf en geeft al meer dan vijftien jaar 
cursussen over hoe je met beweging van je 
lichaam je stem kunt ondersteunen. In deze 
workshop geeft ze je praktische tips over hoe 
stem en lichaam elkaar kunnen versterken.

workshops 

Indiase zangtechniek 
Sinta Wullur - vrijdag 29 juli
Componist, zanger en pianist Sinta Wullur 
neemt je mee naar India en de Indiase 
‘raga’s’: traditionele zangtechnieken 
gebaseerd op unieke toonladders en  
improvisatie. 

Een introductie op Vocal Painting 
Mathieu Vulto - vrijdag 29 juli
Dirigent en docent Mathieu Vulto, 
werkzaam bij NHL Stenden en Codarts 
Rotterdam, laat zich leiden door co-crea-
tie in zijn werk met zangers. In deze 
workshop werkt hij met de basisprincipes 
van Vocal Painting.

Boventonen 
Anna-Maria Hefele - vrijdag 29 juli
Wie boventonen zingen zegt, denkt aan het  
fenomeen Anna-Maria Hefele. Ze is bekend 
van een filmpje waarin ze meerstemmig  
met zichzelf zingt. In deze workshop leert  
Anna-Maria je de technieken van dit unieke  
stemgebruik. Voertaal Engels

Complete Vocal Technique 
Cordula Klein Goldewijk - zaterdag 30 juli
Complete Vocal Technique is een methode 
om je snelle en praktische tools te geven 
om met veel zelfvertrouwen de klank te 
maken die jij wil. Zonder je stem te  
belasten en ongeacht stijl of zang ervaring. 

Vocal Ensemble
James Rose - zaterdag 30 juli
Deze zanger van Accent kun je op 
donderdag aan het werk horen in zijn 
concert tijdens Leading Voices. In zijn 
workshop leert hij je meer over close 
harmony in vocal pop & jazz. 
Voertaal Engels

Licht op Lichtenberger
Miriam Drost - zaterdag 30 juli
Met de Lichtenberger methode ontwikkel  
je je vermogen om jouw eigen stem en  
klank sensorisch waar te nemen. Het gaat  
er daarbij om je stem te ervaren en te 
volgenin plaats van te beoordelen en 
controleren. Dit zorgt voor meer vrijheid én 
gemak in het zingen. 

headline concerten

woensdag 27 juli

Opening Concert 
Leading Voices
Het openingsconcert presenteert vijf verschillende koren en 
ensembles uit Nederland met elk hun eigen geluid en stijl. Hun 
optredens worden samengebracht door een muzikaal collectief. 
Het concert is geregisseerd en ‘choireographed’ door Panda van 
Proosdij.
 
•  TivoliVredenburg Grote Zaal
•  aanvang 20.15 uur - toegang € 22,50

donderdag 28 juli

Accent (UK, CA, VS, FR, SE)
close-harmony jazz 

•  TivoliVredenburg Grote Zaal
• aanvang 19.30 uur - toegang € 22,50

I Fagiolini (Verenigd Koninkrijk)
klassiek in een theatraal jasje

• TivoliVredenburg Hertz
• aanvang 21.30 uur - toegang € 22,50

vrijdag 29 juli 

Mikrokosmos (Frankrijk)
breekt grenzen tussen 
muziek en andere kunsten  

• TivoliVredenburg Grote Zaal 
• aanvang 19.30 uur - toegang € 22,50

Cuncordu e Tenore de Orosei (Italië)
traditionele volksmuziek uit 
oude culturen

• TivoliVredenburg Hertz
• aanvang 21.30 uur - toegang € 22,50

zaterdag 30 juli

Kamēr... (Letland)
Letse tradities en klassiek koorwerk

• TivoliVredenburg Grote Zaal 
• aanvang 19.30 uur - toegang €22,50 of  

in combinatie met closing concert €35,00

VoyAGES of HUMANity

Dit concert viert de menselijke stem 
met vijf muzikale scènes waarin stijl en 
genre gemixt wordt en waarin co-
creatie, improvisatie en participatie een 
belangrijke rol spelen. Maak je op voor 
een unieke concertervaring waarin alles uit 
Leading Voices samengebracht wordt.
• TivoliVredenburg Grote Zaal
• aanvang 21.30 uur - toegang €22,50 of in combinatie met  

Kamēr...  €35,00


