Koorbiënnale Gospelworkshop
De Koorbiënnale biedt:
• Gegarandeerd swingende en inspirerende workshop.
• Unieke kans om met één van de iconen van gospel te werken.
• Verdieping in gospel en uitbundige samenzang van gospels.
• Korting van € 7,50 op het concert door The London Community Gospel Choir & Holland
Baroque op zaterdag 6 juli 20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.
De Koorbiënnale zoekt:
• Zangers, koren en zingende geïnteresseerden die meer willen leren over gospel.
• Zangers, koren en zingende geïnteresseerden die gospel willen zingen.
Opzet workshop
Bazil Meade is dirigent en oprichter van The London Community Choir en hij geeft deels deze
workshop. The London Community Gospel Choir is een van de bekendste gospelkoren ter wereld,
geroemd om zijn warme, rijke sound en charismatische optredens. Door heel Europa en in Scandinavië
geeft Bazil gospelworkshops en masterclasses om de gospel te laten leven en vooral te laten swingen.
Tijdens de Koorbiënnale workshop vertelt hij eerst in het kort de geschiedenis van de gospel. Hoe is
het ontstaan, hoe heeft het genre zich ontwikkeld en wat is de toekomst van gospel.
Daarna demonstreert hij gospel door een bekende hymne/spiritual te zingen met vier zangers van The
London Community Gospel Choir. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag en leer je 1 of 2
spirituele slavenliederen uit vroegere tijden, maar meer recente gospelsongs komen aan bod.
De manier om gospel te leren zingen, is door ernaar te luisteren, te herhalen en uiteindelijk zelf te
zingen. Dit gebeurt allemaal zonder tekst of bladmuziek, gewoon door te vertrouwen op het
(zang)geheugen en dat goed te gebruiken. Gospel is pure emotie en het zingen ervan komt uit je hart
en ziel, absoluut de moeite waard om daar met gospelgrootheid Bazil Mead in te duiken.
Praktische informatie
• Zaterdag 6 juli 13.30 -15.30 uur
• Locatie: Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam
• Voertaal is Engels.
• Maximum aantal deelnemers 45
• Toegankelijk voor koren en individuele zangers/geïnteresseerden die graag willen zingen.
• Deelnametarief € 25 per persoon; koffie/thee is voor eigen rekening.
• Na inschrijving volgt een bevestiging met mogelijkheid tot betalen. De deelname is pas
definitief als de betaling is ontvangen. De kortingscode voor het concert van The London
Community Gospel Choir ontvang je ook na betaling.
• Meer informatie en vragen: Marijk Kuijt via inschrijvingen@koorbiennale.nl
Inschrijven voor de Gospelworkshop kan via: https://www.koorbiennale.nl/workshops
NB: Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2019.

