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NIR!§§ruT JAN §ïULEN
§"ËGT PRAKïIJ KERVARIN.
GEN VA§T IN BOEK

1{a;r.st zijn carrierc als dirigent heeft Jan

5Lulcn zi.l, iiriunsitf brzig gcho.rcj, n

mcr her r,pleiden en begcieiden van

j,rrtgr' d i riq. n t ctt. ;tis h'ro!tlv.rkdr'.. rrr

aen de conservatoria van L,{aastlicht en

i(r,t1.16ir',', (lr ll\ I)rj\r- doc-'nr. V...1 rrn
zi jn studenten beklerlen !.ooraansra:1nde

Pu\i(ie\ tn ir, t f'tole'ri,rrruir en

ri nripr, rÍ1 .'i,rn. ir rrruzieirl. r. n.

In de loop der jaren heeft hij een onder-

wiisnrerhodiek onrwikkeld die zeer gericht

is op de individuele mogelijkheden ran de

studenr, ivaarbij de veÍschillende vaar-

digheden tprlriruurstudie. rlrgrecÓiek

etc.) worden gei'nregreerd ror heL geheel

van "dirigenr ziin". Hii maakr daarbii

onderscheld tussen vaardigheden die door

training aan te leren zijn, en de specifieke

talenten die ln beginsel aanwezig moeren

zijn, al dan niet latent, om veruolgens ont-

wikJ<eld re kunnerr worden. Srulen is van

mcning,lat de verschillende srrrdielichLin-

gcn binnen de direcricopleiding (sym-

fonisch, blaasensemble, koor) een brede

gemeenschappelijke basis hebben. Ook
overlappen cle genres elkaar: blaasorkes-

ten spelen transscripties van symfor-rische

muziek. in Je oraroriumlireraruur komen

uocale en insrrumentale comporrentelr \a-

men. De r.erschillende onderdelen kunnen

elkaal verrijken en srimuleren.

Jan Stulen legt zijn ervaringen,opgedaan

in rientallen jaren onderivifs. \,a5r in een

boek. waarin hij zijn visie geeh op her G-

nomeen "dirigeren''. De rirel van dir boek

is "deTao van her dirigeren" - een an.lere

kijk op (muzikaal) leiderschap. Het boek

is uirgegeven door Molerraar Edirion Wor-

merveer en is sinds 3 oktober verkrijgbaar

in de muziekspeciaalzaak en boekhandel of
is rechrsrreetr<s re besLellen bij de uirgever.

Dir boek is tor srand gekomen mer sreun

van het Muziekuitleen- en Informatiecen-

trum (MUI), onderdeel van Biblioservice

Celderland te Arnhem. Eindredacrie: Joop
Boersroel ISBN: q-8-q0-70b28-00-0

fu tikelnun'rmer': 09.026 1 .05, adviesprijs

19.90 EUR

ENTXNE nfiUEEËKW§D-
§TR§"!§: MAAK §EN F§tM
§ru WIN §§T* PRIJ§E

rUlr' ,nrrril,ul. l<i,rrl.itn (n hlrn (Sru()r- |

oL!d(i \ upgcijr:op marnciaq I ukrub.r,r.s.

gnat hei Prinses {,hrlstina }unior[ioncours
u('rr \ln .ti)rl \'Ooi,rlls 16r16a1ar-, t(Jl trn nr(I

I I i,rur di. rer, nrurirl,insrrurnLnr bL\pclcn

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

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

-n Jir rcruolg.,rs np |ou lul,. {r r, lr.,r.
[)arrna rnchlcrr ki:rtler. n ,i. h r;:r ' i r

rrurv,ir,niorc,rrt(our :.n1. ied( I i(n ntig
, nceduen I

Het is de tweede keer dar het Prinses

Christina Concours een online mu-
zieknrdstrijd organiseert. De eerste editie

van her Prinses Christina Junior Concours

vond plaats in het najaar van 201 1 en

leverde meer dan 180 filmpjes op van kir.r-

deren uit het hele landl Deze filmpjes zijn
te bekijken op www.juniorconcours.nl.

Kinderen hebben tor en mer zondag 6

januari 2013 (einde kerswakantie) de tijd
om een 6lmpie in re sruren vrn een eigen

optreden thuis, op school, tijdens c

ziekles of op een familiefeestje. In t
zal de winnaar van het Prinses Chri

Junior Concouls bekend worden g,

tijdens een feestelijk slotevenemenr

voor alle deelnemers worden uirger

Pryzen

De winnaar van de hoofàprijs van 1

Prinses Christina Junior Concours

een dag lang de Classic Express voo

deur geparkeerd om eÍ conceíten ri
nen geven voor lamilie. Lruren. r ri.
en vriendinnen. De Classic Express

vrrchrwagerr die krn uir'chuiven to

prachtige concerrzaal met alles erop

àan. Deze rijdende concertzaal rijdr
jaar langs de Nederlandse basisscho

concerten door prijswinnaars van h

ses Christina Concours. Behalve opr

in de Classic Express maken deelne

kans op concertkaarrjes, rnuseumka

en cdt. De filmpjes worden beoord

door een vakiurl bestaande uir suc-

jonge Nederlandse musici zoals Liz.

schtman (viool), Rrlph van Raat (p

en Bram van Sambeek (fagot). Bezc

van www.j uniorconcours.nl kunner-

het eind van elke maand stemmen r

[avoriere inzending. Her filmpie nr.

meeste stemmen u,ordt uitgeroeper-i

'Filmpje van de maand'.

Opnamestudio

Kindercn die niet beschikken over een

oldie her leuk i inden orn in een ec:

concertzaa] te spelen. kunnen ranlr'

tober een filmpje voor het Prinses C

tina Junior Concours laten opnemer

Classic Express. De rijdende concer

zal na schooltijd beschikbaar zijn als

opnamestudio. Iedereen is welkon-r ,

filmpje te laten opnemen. Kijk voor

informatie over de standplaarsen r-ar

Classic Express op wr,r w. juniorcoir-,

42

.*/


