
Kosten workshop 
 
De kosten voor deelname aan een 
zangworkshop zijn €25,-  
(studenten betalen € 15,- en voor leden 
van het Valborgkoor is deelname gratis) 
Betaling ter plaatse contant te 
voldoen. 

 
 
Locatie 
 
Stichtse Vrije school  
Socrateslaan 24 
3707 GL Zeist. 
Ontvangst vanaf 9.30 u 
 
 
Organisatie en aanmelden 
 
Kristin Küster 
Mail: kristinkue@gmx.de 
Tel. 030-6336660  
Bezoek ook onze website: 
  www.valborgkoor.nl 
 
 
Accreditatie voor leden van de 
NVKT 
 
Er worden voor deze cursus drie 
studiepunten AM toegekend aan 
leden van de NVKT. (Graag bij 
aanmelding kenbaar maken of u 
een certificaat wilt ontvangen.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het Valborgkoor 
 
Is een landelijk gemengd koor, dat 
sinds de oprichting in 1992 onder 
leiding staat van dirigent Árpád 
Schermann. Het ontleent z’n naam 
aan de Zweedse sopraan Valborg 
Werbeck-Svärdström (1879-1972). Zij 
werkte vanuit een klankideaal dat zij 
”Stimmenthüllung” noemde. Volgens 
haar waarnemingen is ieders stem 
uniek en in wezen volmaakt, maar 
door een onjuist ideaalbeeld of 
belemmeringen wordt de volmaakt-
heid van de stem gehinderd. 
Het Valborgkoor maakt deel uit van de 
Stichting Valborg, die als doelstelling 
heeft de stemontwikkeling zoals 
ontwikkeld door mevr. Werbeck-
Svärdström te bevorderen. Naast het 
verzorgen van concerten en het 
verrichten van studie worden ook 
zangweekenden georganiseerd.  

 
 
Meezingen met het Valborgkoor?  
 
Voel je ervoor om mee te zingen met het 
koor? Dan kun je 3 donderdagavond-
repetities bijwonen om er achter te 
komen of je je thuis voelt bij het koor. 
Welkom zijn alle stemsoorten! 
 
Info en aanmelden 
Thea Kater – van Leeuwen                   
Mail: thea.kater@planet.nl 
Tel.: 0343 – 516179                               

 

 
 
 

 
 
 
 

ZANGWORKSHOP 
 

met 
 

Christiaan Boele 
 
 
 
 

zaterdag 21 maart 2020 
in Zeist 

van 10 – 13 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

georganiseerd door het 
Valborgkoor, Zeist 

 
 

 



Zangworkshop 
 

Zanger en zangpedagoog Christiaan 
Boele geeft op zaterdag 21 maart 
2020, een zangworkshop in Zeist  
 
Christiaan Boele werd geïnspireerd 
door de visie en ontdekkingen van 
de Zweedse sopraan mevrouw 
Valborg Werbeck-Svärdström (1876-
1972) die de 'Schule der 
Stimmenthüllung' heeft ontwikkeld. 
Deze scholing gaat uit van het 
principe dat ieder mens zijn eigen 
stem kan ontdekken en onthullen en 
biedt daarvoor een individuele 
benadering aan. 
 
Door middel van oefeningen, die 
door iedereen (dus ook door 
onervaren zangers) te realiseren 
zijn, werkt de zanger aan zijn eigen 
stemontwikkeling; m.a.w. hij bouwt 
zijn eigen instrument. 
   
Voor wie is deze workshop? 

 
De workshop is bedoeld voor een 
ieder die op verantwoorde manier 
met zijn of haar stem wil omgaan 
en die door middel van zang-
oefeningen wil werken aan 
muzikaliteit en innerlijke 
bewegelijkheid van de stem.  
 
Specifieke zangervaring is geen 
vereiste om deel te kunnen nemen. 
Voor zangers die vertrouwd zijn met 
deze manier van zingen biedt het de 
mogelijkheid tot verdieping. 
 
 

 
 
Christiaan leert een aantal basis-
oefeningen aan, die helpen om de 
eigen unieke stem te ontdekken en te 
ontwikkelen. Hij vervolgt met 
oefeningen ter voorbereiding op 
koorzang. Hij ondersteunt zijn 
oefeningen door een duidelijke en 
gefundeerde uitleg.  
De ochtend wordt afgesloten met het 
zingen van een aantal eenvoudige 
meerstemmige composities. De 
muziek hiervoor wordt ter plekke 
uitgedeeld. 
 

Wie is Christiaan Boele? 
 

Christiaan Boele is ruim 
40 jaar werkzaam binnen 
de Schule der 
Stimmenthüllung. Na zijn 
studie trompet aan 
conservatoria in 

Nederland en Bonn heeft hij zang 
gestudeerd bij Jürgen Schriefer, die na 
het overlijden van mevrouw  Werbeck 
in belangrijke mate heeft bijgedragen 
aan de verspreiding van de “Schule 
der Stimmenthüllung”. 
Hij rondde zijn studie aan de 
Folkwang Hochschule te Essen 
(Duitsland) af. Momenteel is hij 
werkzaam als zangdocent en geeft 
regelmatig concerten en 
zangcursussen in verschillende 
Europese landen, in Noord Amerika, 
Canada en Azië.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


