
De	  koers	  van	  Dekoor,	  22	  mei	  2014	   Pagina	  1	  
	  

De Koers van Dekoor    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Ledenvergadering van 22 mei 2014 is op basis van een ledenpeiling en het voorstel 
van de zogenaamde ‘Koersclub’ onderstaande Koers van ons koor vastgesteld. Wij zien dit 
als de koers voor (ongeveer)  de komende vijf jaar. 
 
 

 
 

	  	  	  	  

	  	  	  	  De koers van Dekoor. 
 
   Wereldkoor Dekoor: 
 

o zingt wereldmuziek en schuwt uitstapjes naar andere genres niet 
o zingt op een zo goed mogelijk niveau 
o werkt daarom steeds aan verbetering van de zangkwaliteit en de koorklank 
o hanteert daarvoor ook de tweejaarlijkse stemtesten 
o stimuleert dat de koorleden ook buiten de repetitie avonden in bescheiden mate oefenen 

en studeren 
o zingt bij optredens de muziek uit het hoofd 
o treedt minimaal twee keer per seizoen op en probeert dat vaker te doen 
o brengt afwisseling in haar optredens door regelmatig te werken met kleinere bezettingen, 

solo’s en met mannen- en vrouwenkoren 
o zoekt graag en actief samenwerking met instrumentalisten en andere kunstvormen al 

dan niet in de vorm van projecten 
o vindt gezelligheid en een goede onderlinge band belangrijk voor het functioneren als koor 
o organiseert eenmaal per jaar een koorweekeinde om aandachtiger aan koorkwaliteit te 

kunnen werken en daarnaast om de onderlinge band te versterken 
o probeert elk jaar een keer mee te doen aan een festival, bij voorkeur in de sfeer van 

wereldmuziek  
o telt maximaal 36 leden , goed verdeeld over de verschillende stemgroepen. Bij meer 

belangstelling hanteert het bestuur in overleg met de dirigent een wachtlijst. 
o houdt twee maal per jaar, in voor- en najaar, een ledenvergadering. 
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Toelichting en achtergrond 
 

In de najaarsledenvergadering van 2013 is afgesproken dat een werkgroepje een voorstel 
zou formuleren voor de koers van Dekoor. Deze zgn. Koersclub bestaat uit Mirna, Julia, Frits, 
Renny, Lex, Jopie en Eltje. Eltje heeft na de 1e bijeenkomst wegens andere prioriteiten 
bedankt. De Koersclub kreeg nadrukkelijk de opdracht om de mening van de leden te 
betrekken bij het voorstel. De Koersclub is 3x bij elkaar geweest, waarvan 1x (de laatste) 
zonder Mirna. Na de 1e brainstormbijeenkomst is direct gestart met de ledenpeiling.  
 
 
Ledenpeiling 

 
Grote lijnen uit de koerspeiling onder de leden: 
 
Algemeen:  

- Iedereen zingt met veel plezier op Dekoor, dat is mooi! 
- Waar gesproken wordt over de dirigent, is dat alleen in (zeer) positieve zin! 
- De meeste koorleden zitten bij Dekoor omdat ze er het volgende zoeken en vinden: 

mooi en lekker zingen, met een mooi, gevarieerd repertoire aan wereldmuziek in een 
prettige sfeer.  

- De meeste koorleden zijn tevreden met hoe het nu gaat en met het huidige 
kwaliteitsniveau. Een wat kleiner deel heeft wat meer ambitie: (nog) meer 
zangkwaliteit, meer vaart in de repetities, wat meer zelfstudie, meer en 
aantrekkelijker optredens. 

- Velen hebben tips en suggesties voor verbetering. Deze liggen m.n. op het gebied 
van de optredens, samenwerkingen, het repertoire en de repetities (zie onderstaand 
onder kopje verbetersuggesties.  

- Iedereen is tevreden over het wereldmuziekrepertoire, een deel vindt uitstapjes in 
klassieke richting aantrekkelijk maar, wordt genoemd, als wereldmuziekkoor moet je 
wel dingen zingen die anderen níet zingen. Ook rond het repertoire worden 
suggesties gedaan, m.n. om het "wereldkarakter" verder uit te werken. 

- Níemand pleit voor choreografieën en/of "pasjes”, wel wordt gepleit voor een 
goede/betere/actievere podiumpresentatie.  

- Veel koorleden zijn enthousiast over af en toe zingen in een kleinere bezetting 
(mannen/vrouwen, kwar- en octetjes) 

- Niet iedereen laat zich uit over het aantal optredens: sommigen vinden 1 à 2 x per 
jaar best, anderen willen naar 3 à 4 per jaar. Daarbij wordt gewezen op bezinning op 
de doelgroep: eigen geliefden (dan is 1 x wel genoeg) of (thema) programma’s voor 
doelgroepen als verzorgingshuizen, ziekenhuizen e.d.  

- Sommigen geven aan nadrukkelijk aan blij te zijn met afspraken over op tijd 
beginnen, zo weinig mogelijk afwezig en minder geklets tijdens de repetities. 
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Verbetersuggesties 
 
- Er zijn veel suggesties voor (onze woorden) wat sprankelender optredens zoals: 

o samenwerking met instrumentalisten  
o samenwerken met andere kunstvormen zoals film, dans, vertelkunst etc 
o samenwerken/verbinding zoeken met musici van allochtone achtergrond die 

ons repertoire kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld musici uit de Antilliaanse 
gemeenschap  

o meer diversiteit zoals mannen/vrouwenliedjes, octetjes, kwartetjes, solo’s  
o leg (eerder) gemaakte afspraken over presentatie van bepaalde liederen vast 

en blijf dit ook actief doen/herhalen 
- Er wordt een aantal keren gepleit voor het meedoen aan projecten (zoals Poverty 

Requiem) of festivals 
- Er worden de nodige suggesties gedaan voor de repetities zoals: 

o minder tijd in de repetities voor noten stampen door zelf stukken thuis voor 
te bereiden aan de hand van bijvoorbeeld midi-files 

o daardoor meer tijd in repetities voor werken aan muzikale 
uitvoering/kwaliteit.  

o langer tijd (voor een optreden) om repertoire goed onder de knie te krijgen  
o eerder uit het hoofd zodat dit geen stressfactor meer is vlak voor de 

concerten 
o niet elke repetitie nieuw repertoire instuderen 
o na de pauze meer aandacht voor bekende stukken mooier leren zingen 

- Er worden de nodige suggesties gedaan voor het repertoire zoals: meer Oostblok; wat 
klassieke uitstapjes zoals madrigalen, renaissance;  slaapliedjes van over de hele 
wereld; maffe liedjes/ritmes zoals O-re-mi of Mantikhi; over de gospels is men 
verdeeld, de een wil ze juist wel, de ander niet.  

- Een enkel koorlid geeft aan minder gecharmeerd te zijn van uit het hoofd leren, een 
(groter) aantal anderen vindt dat uit het hoofd zingen juist een mooie kwaliteit van 
ons. 

- Een enkeling signaleert dat we niet (nog) groter moeten worden; 
- Een paar keer wordt opgemerkt dat we best wat minder mogen vergaderen.  

 
 
Conclusie Koersclub uit de ledenpeiling 
 
Onze conclusie is dat we het in grote lijnen behoorlijk eens zijn met elkaar. We willen allen 
koorkwaliteit; we willen wat afwisselender en sprankelender optredens; we willen goede, 
plezierige maar ook voor allen haalbare repetities. Door nieuw repertoire beter te spreiden, 
ruimer tijd te nemen voor instuderen repertoire voor optredens en enige thuisstudie op 
notenstampen en uitspraak beter te faciliteren kunnen we tijdens de repetities meer werken 
aan verbeteren muzikale kwaliteit en koorklank. Dat verhoogt (is de inschatting van de 
Koersclub) ook nog een ons zangplezier. En zangplezier staat voor iedereen voorop.    
Alles bij elkaar bracht dit ons tot een rijtje „uitgangspunten” die we aan het koor willen 
voorstellen. De (mogelijke) koers van Dekoor, zeg maar.  
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Uitwerking. 
 
Om de Koers uit te werken hebben we een aantal mogelijkheden bedacht, die in 
willekeurige volgorde hieronder staan. En natuurlijk hoeft niet alles tegelijk en ook niet alles 
in één jaar. 

- We gaan, ook al voor de duidelijkheid van de dirigent, elk jaar werken met een 
jaarplan. Een voorbeeld van een (nog niet ingevuld) jaarplan staat hieronder 

- Dekoor heeft nu ongeveer de ideale samenstelling (omvang en stemverhouding) en 
dus is er nu een wachtlijst 

- Spreidt (het instuderen van) nieuw repertoire over het seizoen om piekbelasting te 
voorkomen 

- De leden die thuis (wat) willen oefenen (graag!) kunnen dat doen met behulp van 
Youtube linkjes, opnames op de eigen telefoon enzovoort. Van elk nummer midi files 
maken kost de dirigent te veel extra tijd. 

- Biedt Dekoor aan als projectkoor in aantrekkelijke projecten van anderen, bijv. via 
Kunstkade 

- Organiseer een korte serie optredens met hetzelfde repertoire en dezelfde partner(s) 
in bijv. kerkjes, culturele centra e.d. in de provincie 

- Dit kan misschien ook in de ziekenhuizen in de provincie: Leeuwarden, Sneek, 
Drachten en Heerenveen 

- Zoek voor zo’n of andere projecten subsidiemogelijkheden bij fondsen 
- Ga na waar voor een bepaald soort optreden publiek zit en stem het repertoire daar 

op af 
- Wissel wat vaker van koorkleding (bijvoorbeeld afgestemd op repertoire/thema)en 

doe de “oude” koorkleding niet weg 
- Probeer zoveel mogelijk te (kunnen) “mengelen” 
- Doe regelmatig aan verbetering van de podiumpresentatie en leg de afspraken vast 
- Het inzingen voor de repetities begint stipt om 8 uur 
- Als regel is elk koorlid elke repetitie aanwezig. Dat geldt zeker de laatste drie 

repetities vóór een optreden (dus alleen bij uitzondering en met goede reden 
afwezig) 

- Stimuleer indien nodig dat een stemgroep af en toe extra oefent 
- Vergader minder, misschien maar één ledenvergadering per jaar, 
- Voeg muco, coco en kledingcommissie samen tot één artistieke commissie en werk 

met wisselende, tijdelijke “projectgroepjes” per optreden etc. 
 
 
Jaarplan Dekoor 

Dekoor werkt voortaan met een jaarplan dat wordt opgesteld door de artistieke commissie 
en in het voorjaar wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Dat geeft inzicht en 
overzicht voor de activiteiten en de repetitieperiodes en het heeft als voordeel dat de 
artistieke commissie en de dirigent houvast hebben voor wat in welke periode gepland kan 
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worden. Repetitieschema’s kunnen tijdig gemaakt en nieuw repertoire goed over het jaar 
gespreid en ook geeft het inzicht in geschikte periodes voor bijv. eventuele workshops en 
projecten. Hieronder een overzicht van elementen die in een jaarplan verwerkt kunnen 
worden. Per jaar wordt dat concreet uitgewerkt en ingevuld door de Artistieke Commissie.  

- Repetitieperiode 1 (sept-nov), zoveel mogelijk voor elke repetitieperiode een 
repetitieschema 

- Herfstconcert (thema?): eind november 
- Repetitieperiode 2(nov-apr) 
- Voorjaarsconcert (thema?): april 
- Koorweekeinde (thema, wel of niet ten dienste van voorjaarsconcert) 
- Repetitieperiode 3 (apr-juli) 
- Deelname voorjaars/zomerfestival(s) 
- Bedenken/opstellen jaarplan voor het volgende koorjaar 
- Competities? 
- Inhoudelijke workshops (zangtechniek etc., mogelijk op kooravonden) 
- Stemtesten  
- Inhoudelijke accenten in de repetitieperioden 

 
De artistieke commissie 
 

Een nieuwe  Artistieke Commissie vervangt de huidige muziekcommissie, concertcommissie 
en koorkleding commissie. De commissie zorgt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
en in nauwe samenwerking met de dirigent, voor:  
- de repertoirekeuze,  
- de keuze van de koorkleding,  
- het initiëren en de organisatie van optredens,  
- de deelname aan projecten en festivals,  
- activiteiten om de podiumpresentatie en de koorklank te verbeteren  
- en andere artistieke ontwikkelingen.  
Dit allemaal op basis van de Koers van Dekoor. Dat kan natuurlijk alleen maar als ze (delen 
van) het daarmee gemoeide uitvoerende werk kan delegeren aan andere koorleden. Ook 
vraagt de commissie regelmatig het koor actief mee te denken 

 
 


