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Prinses Christina Junior Concours

een dag lang de Classic Express voo

In de loop der jaren heeft hij een onderwiisnrerhodiek onrwikkeld die zeer gericht

deur geparkeerd om eÍ conceíten ri
nen geven voor lamilie. Lruren. r ri.

is op de individuele mogelijkheden

en vriendinnen. De Classic Express

ran de

studenr, ivaarbij de veÍschillende vaar-
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krn uir'chuiven

to
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prachtige concerrzaal met alles erop
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àan. Deze rijdende concertzaal rijdr

van "dirigenr ziin".
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concerten door prijswinnaars van h

training aan te leren zijn, en de specifieke
talenten die ln beginsel aanwezig moeren
zijn, al dan niet latent, om veruolgens ont-
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gemeenschappelijke basis hebben. Ook
overlappen cle genres elkaar: blaasorkes-

of kunnen zingen. Hcr Irrinses Christina
eóit( uur\ nu,ligr h,.n Lrii uni ...rr lrlnrpri,,

van www.j uniorconcours.nl kunner-

ten spelen transscripties van symfor-rische

te (iaren) maken r.an een eigen optre,-icn

het eind van elke maand stemmen

muziek. in Je oraroriumlireraruur komen

-n Jir rcruolg.,rs np |ou lul,. {r r, lr.,r.

[avoriere inzending. Her filmpie nr.
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meeste stemmen u,ordt uitgeroeper-i

men. De r.erschillende onderdelen kunnen
elkaal verrijken en srimuleren.
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'Filmpje van de maand'.
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Jan Stulen legt zijn ervaringen,opgedaan
in rientallen jaren onderivifs. \,a5r in een

Het is de tweede keer dar het Prinses

Kindercn die niet beschikken over een
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van her Prinses Christina Junior Concours
vond plaats in het najaar van 201 1 en

tober een filmpje voor het Prinses C
tina Junior Concours laten opnemer

is "deTao van her dirigeren"

-

Opnamestudio

een an.lere

kijk op (muzikaal) leiderschap. Het boek
is uirgegeven

door Molerraar Edirion Wor-
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leverde meer dan 180 filmpjes op van kir.r-
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merveer en is sinds 3 oktober verkrijgbaar

deren uit het hele landl Deze filmpjes zijn
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