Meerjarige Dirigenten Opleiding
Ben je actief als amateurkoordirigent? Wil je dat jouw koor nóg beter gaat zingen? Wil je
de vocale problemen bij jouw zangers eindelijk oplossen? Wil je dat jouw zangers op het
puntje van hun stoel zitten? Wil je nóg meer kunnen vertrouwen op de duidelijkheid van
jouw dirigeerbewegingen? Wil je weten hoe je nieuw repertoire voor jouw koor kunt vinden
en beoordelen? Wil je jouw muzikale horizon verbreden en daardoor een beter dirigent
worden? Dan is de MDO echt een opleiding voor jou! En misschien is jouw koor wel bereid
om jouw bijscholing geheel of gedeeltelijk te sponsoren?
Heb je ambities om een koor te gaan dirigeren? Heb je zelf veel ervaring als koorzanger?
Kun je al redelijk goed van blad zingen en ben je een beetje handig op de piano? Wil je
direct stevig aan de slag? Ook voor jou zou de MDO wel eens dé opleiding kunnen zijn, die
aansluit bij jouw wensen.
De Meerjarige Dirigenten Opleiding is een tweejarige intensieve cursus, die gebaseerd is
op het Raamleerplan MDO, zoals dat door Kunstfactor is vastgesteld. Toelating geschiedt
na een toelatingstest. Er wordt wekelijks op vrijdag lesgegeven in (aan het koorrepertoire
gerelateerde) muziektheorie, stemvorming en koordirectie. Het koorpracticum, waarbij de
cursisten voor het koor staan en al doende leren om inspirerend en effectief leiding te
geven aan het repetitieproces, vormt de kern van de opleiding.
Docenten: Hans Noyens, Matthijs Overmars en Lara Diamand.
Bij het succesvol afronden van de tweejarige cursus ontvang je het Diploma
Amateurkoordirigent.
De data voor de toelatingstest voor jaar 1 zijn op vrijdag 7 en 14 september 2018. Klik hier
om in te schrijven voor deze test.
Na een geslaagde toelatingstest kun je je inschrijven voor de MDO - jaar 1.
Kijk voor meer informatie over de dirigentenopleidingen ook op http://www.uck-koordirectie.nl/.
Hier vind je informatie over de docenten, foto's en nieuws- en agendaberichten.
Meerjarige Dirigenten Opleiding - jaar 1 start 21/09/2018
vrijdag | 10:00 - 13:00 uur | (wekelijks) | 32 lessen | Domplein 4 | opleiding
€ 1250,00 (geen BTW)
reeds gestart, instromen nog mogelijk
Meerjarige Dirigenten Opleiding - jaar 2 start 21/09/2018
vrijdag | 10:15 - 13:45 uur | (wekelijks) | 32 lessen | Domplein 4 | opleiding
€ 970,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk
Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Check UCK.nl voor actuele informatie.
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