Zangpedagoog Annemarie M. de Jong

Annemarie studeerde in 1996 af als docerend musicus en
zangpedagoge aan het Rotterdams Conservatorium waarna zij in
Harderwijk een eigen zangschool begon. Niet veel later werd zij
door de muziekschool benaderd om zanglessen te gaan geven. Na
een samenwerking van 6 jaar besloot zij om te stoppen als docent
bij de streekmuziekschool om haar eigen zangschool verder uit te
breiden.
Naast de zanglessen werkt Annemarie regelmatig mee aan
concerten met oratoria, lied en operarepertoire in binnen- en
buitenland. Daarnaast is Annemarie muzikaal leider van het
vocaal ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices. Een ensemble
dat is samengesteld uit de beste zangleerlingen van Annemarie.
“Bestuur”

Aangezien het kinder ensemble een onderdeel is van de zangschool
is er geen bestuur. In organisatorische zaken wordt Annemarie
bijgestaan door haar zus Babet van der Perk.

U kunt haar bereiken via email: b.v.d.perk41@gmail.com of door te
bellen-smssen of appen met 0611002514
Er wordt wekelijks op maandagavond gerepeteerd in een ruimte
van zorgcentrum ‘de Bunterhoek’ in Nunspeet (Secr Boerhofweg)
van 18.00 uur tot 19.00 uur
We verwachten alle kinderen (ruim) op tijd voor de repetitie.
Ophalen en wachten kan in de ontvangstruimte van de
Bunterhoek. In verband met de veiligheid blijft de dirigente altijd
tot alle kinderen zijn opgehaald.
Thuis Oefenen

Om goed met elkaar te kunnen werken vinden wij het belangrijk
dat de kinderen thuis spelenderwijs (evt. met hulp van ouders) de
liedjes oefenen.
We maken gebruik van cd met oefenmateriaal, Mp3 bestanden en/of
Youtube filmpjes .
Kleding tijdens optredens.

De kinderen treden op in een zwarte broek of rok met een witte
blouse en een gilet. Dit gilet wordt tegen een borgbedrag
aangeschaft . Als de kinderen eruit zijn gegroeid kunnen ze het gilet
omwisselen tegen een passend exemplaar. Gaan de kinderen van
koor kan het gilet binnen 3 weken na beëindiging van het
lidmaatschap weer worden ingeleverd en krijgt u het borgbedrag
weer terug indien het gilet in goede staat is ingeleverd.

Goede gewoontes

Aanwezig zijn en op tijd komen.
Je map een flesje water en een potlood meenemen.
Afzeggen voor een repetitie wegens ziekte (kan op de dag zelf.)
Afzeggen voor een optreden ( kan uiterlijk 3 weken voor een
optreden, daarna niet meer tenzij er sprake is van ziekte. )
Afzeggen voor een generale repetitie (kan uiterlijk 3 weken voor de
generale tenzij er sprake is van ziekte.)
Contributie
De contributie voor het kinderensemble is €120 per jaar. Te voldoen
per maandelijkse overboeking van €10.- (wekelijks koorrepetitie
van 1 uur)
U kunt dit overmaken op rekening nummer NL54INGB0674268164
tnv AM de Jong voor de 10e van de maand te beginnen vanaf
februari 2016.
De contributie loopt door in de schoolvakanties.
Er is geen koorrepetitie tijdens de schoolvakanties.
Opzeggen van het koorlidmaatschap kan per mail bij Babet van der
Perk.
b.v.d.perk41@gmail.com

