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WERKERVARING
04-2017 tot heden

Dirigent
Vocaal Ensemble Tiramisu te Rotterdam
Een projectkoor dat tweemaal per jaar een uitdagend repertoire instudeert. De
programmakeuze is thematisch en bestaat vooral uit (laat)romantische en
twintigste-eeuwse a capella werken, soms in combinatie met muziek uit de
Renaissance.

10-2016 tot heden:

Dirigent (gedeelde functie)
Consortium Musicum Divertimento te Breda
Een ad-hoc koor en orkest, bestaande uit semiprofessionele en gevorderde
amateurmusici en -zangers, dat elke zomer een projectweek in Tsjechië
organiseert.

04-2015 tot heden:

Dirigent
Eindhovens Kamerkoor te Eindhoven
Een kamerkoor dat zich richt op alle klassieke stijlperiodes.

04-2013 tot heden:

Dirigent
Amersfoorts Kamerkoor te Amersfoort
Het repertoire van dit koor omspant muziek van Renaissance tot hedendaags.

10-2013 tot heden:

Dirigent
Jongerenkoor te Houten
Dit koor heeft bij het Nationale Kampioenschap Jongerenkoren in Rijsbergen van
2014 tot 2016 diverse prijzen gewonnen.

01-2012 tot heden:

Dirigent
Projectkoor Adveniat Musica, regio Utrecht
Dit door mijzelf opgerichte projectkoor geeft twee à drie concerten per jaar,
waarbij één of meerdere monumentale koorwerken op het programma staan.
Projecten:
04-05-2017:
Herdenkingsconcert met Requiem van John Rutter (planning)
29-09-2016:
Concert Oude Muziek met werken van Kerll, Buxtehude en Bach
04-05-2016:
Herdenkingsconcert met muziek van Mauersberger,
Mendelssohn, Pärt en Grigorjeva
01-10-2015:
Concert rondom Sweelinck en tijdgenoten
05-07-2015:
Evensong met muziek van Howells, Elgar, Tippett en Brewer
04-05-2015:
Herdenkingsconcert met Requiem van Duruflé
28-08-2014:
Concert met Fransromantische muziek van Franck, Duruflé,
Gounod en Fauré
04-05-2014:
Herdenkingsconcert met Requiem van Duruflé
en Verleih uns Frieden van Mendelssohn
04-05-2013:
Herdenkingsconcert met Requiem van Fauré
en muziek van Howells en Wesley
04-05-2012:
Herdenkingsconcert met Requiem van Fauré

09-2011 tot heden:

Repetitor
Utrechtse Bach Cantate Diensten te Utrecht
Een aantal maal per jaar leid ik groepsrepetities in de aanloop naar een
cantatedienst.

01-2014 tot heden:

Docent koordirectie
Werkweek 'Muziek en Liturgie' te Hoeven
In deze werkweek wordt cursisten die actief zijn in een kerkmuzikale praktijk
diverse vakken aangeboden waaronder zang, orgel en koordirectie. Ik verzorg de
lessen koordirectie.

10-2014 tot heden:

Cantor-organist
Grote kerk Vianen
Naast het orgelspelen in de vieringen dirigeer ik de cantorij en geef ik
(beleids)adviezen rondom kerkmuziek.

01-2014 tot 10-2016:

Repetitor/assisterend dirigent
Slotkoor te Duitsland
Een jaarlijks zangproject in slot 'Am Seehaus' te Duitsland met muziek uit alle
stijlperiodes. Als repetitor leidde ik partiële repetities alsmede tutti-repetities en
adviseerde ik de dirigent. Verder zong ik mee in het koor.
Projecten:
2016: Der Sommer hat kein Ende , muziek van o.a. Manneke, Tormis en Barber
2015: Soupir met muziek van o.a. Ravel, Brahms, Reger, Sweelinck en Vasks
2014: En Fleur met muziek van o.a. De Leeuw, Poulenc, Michans en Daniel-Lesur

12-2013 tot 03-2016

Repetitor/assisterend dirigent
Nederlands Studenten Kamerkoor
Als repetitor leidde ik partiële repetities alsmede tutti-repetities en adviseerde ik
de dirigent. Verder zong ik mee in het koor.

09-2012 tot 12-2012:

Zanger
ASKO Kamerkoor te Amsterdam
In dit koor zong ik mee in een project met muziek van o.a. Charlotte Seither.

01-2009 tot 12-2012:

Zanger
Utrechtse Studenten Cantorij te Utrecht
Als koorlid heb ik meegewerkt aan programma’s met muziek uit alle stijlperiodes.

09-2005 tot 09-2009:

Zanger
Cappella Neerlandica te Zwolle
Bij dit koor heb ik meegewerkt aan diverse producties rond oude en nieuwe
muziek, waaronder Lagrime di San Pietro van Di Lasso.

OPLEIDINGEN
2014 - 2016:

Koordirectie (master) magna cum laude
Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen
Naast directielessen volgde ik hier stemvorming en taalcoaching (Italiaans en
Duits) en deed ik een afstudeerproject rondom muziek van Ton de Leeuw.
Mijn hoofdvakdocent was Luc Anthonis.

2004 - 2011:

Orgel (bachelor en master)
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle/Arnhem/Enschede
Tijdens deze opleiding heb ik een aantal masterclasses in Parijs gevolgd en
verbleef ik drie maanden in Straatsburg om me te richten op de Fransromantische
muziek. Ook heb ik vier jaar het bijvak piano gevolgd.
Mijn hoofdvakdocenten waren Harm Jansen en Theo Jellema.

2005 - 2009:

Kerkmuziek (bachelor)
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle/Arnhem/Enschede
Praktische onderdelen van deze opleiding waren kerkelijk orgelspel, koordirectie,
stemvorming en Gregoriaans.
Mijn hoofdvakdocenten waren Harm Jansen en Jos Leussink.

1999 - 2004:

HAVO
Scholengemeenschap Pieter Zandt, Kampen

CURSUSSEN
2014
2013
2012

Kurt Thomas Cursus, niveau E (groot koor en orkest)
Kurt Thomas Cursus, niveau D (professioneel kamerkoor)
Kurt Thomas Cursus, niveau C (koor en instrumentaal ensemble)

TALEN
Engels

Goede beheersing van spreken, schrijven en lezen

Frans

Goede beheersing van spreken, schrijven en lezen

Duits

Goede beheersing van spreken, schrijven en lezen

Italiaans

Goede beheersing van spreken, matige beheersing van schrijven en lezen

