
een workshop voor zangers door

Joost van der Linden, docent zang
Lenny Vis, piano

VRIJDAGAVOND 10 FEBRUARI
en

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023

Het liedoeuvre van Gabriel Fauré (1845-1924) omvat een tijdspanne van niet minder dan 
zes decennia (1862-1921), een periode waarin de Mélodie tot een enorme bloei komt. 
Fauré is één van de meest geliefde componisten van dit Franse lied. Zijn enorme oeuvre is 
mede zo indrukwekkend, omdat hij zich tot op hoge leeftijd bleef ontwikkelen; als grijsaard 
kon hij zich begin 20ste eeuw nog met de beste jonge avant-garde componisten meten.

In deze workshop werkt zanger en zangdocent Joost van der Linden samen met deelnemers 
aan liederen die zij zelf uitkiezen. Samen met pianiste Lenny Vis zal hij met hen werken aan 
interpretatie, stijl en dictie. Uiteraard komen hierbij ook de gedichten en de dichters aan 
bod.

Zing je graag het Franse lied en ben je nieuwsgierig naar poëzie van dichters als Victor 
Hugo, Charles Baudelaire, Leconte de Lisle en Armand Silvestre? Meld je dan aan en maak 
jouw keuze (twee liederen) uit het rijke oeuvre van Gabriel Fauré. 

De workshop biedt plaats aan acht deelnemers. Een kleine groep zangers schept de 
mogelijkheid om intensief te kunnen werken. Meld je snel aan!

STUDIO VOCAAL AMERSFOORT PRESENTEERT

de MÉLODIE van

GABRIEL FAURÉ



Studio Vocaal Amersfoort is de zangpraktijk van sopraan Henriette Feith. 
Met enige regelmaat worden docenten “van buiten” uitgenodigd om 
lezingen of workshops te geven. Deelnemers ervaren deze frisse blik als een 
aanvulling op hun reguliere zanglessen. Ook deelnemers die niet bij Studio 
Vocaal Amersfoort zingen zijn hierbij nadrukkelijk van harte welkom!

WANNEER?

 VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
19.00 - 22.00 UUR 

EN ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023
10.00 - 17.00 UUR MET AANSLUITEND BORREL

WAAR? In de studio van Henriette Feith/Studio Vocaal Amersfoort
 Berkenweg 22, 3818 LB, Amersfoort 

KOSTEN   €125,- per deelnemer, inclusief koffie/ thee en borrel op zaterdag. Voor de 
lunch dient zelf gezorgd te worden.

DOOR WIE?  Joost van der Linden was eerder te gast bij Studio Vocaal Amersfoort. In 
maart ’20, vlak vóór de coronapandemie, gaf hij een razend interessante 
lezing over de geschiedenis van het zangonderwijs. Hij is zangdocent van 
Studio 48 in Rotterdam en geeft muzikale leiding aan ensembles. Hij is 
als ervaren lied zanger met grote kennis van en liefde voor het lied en de 
Franse taal de gedroomde docent voor deze workshop.

  Lenny Vis studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag 
bij Gérard van Blerk. Hierna vervolgde zij haar studie aan de Franz Liszt 
Academie te Budapest, Hongarije. Ook volgde zij masterclasses aan het 
Mozarteum te Salzburg, Oostenrijk. Ze is een veelgevraagd begeleidster 
en regelmatig te beluisteren in kamermuziek, in liederenrecitals en bij 
koorconcerten. Lenny Vis werkt als workshop begeleider al geruime tijd 
samen met Joost van der Linden.

REPERTOIRE  Deelnemers zijn geheel vrij in het kiezen van de liederen waar ze aan willen 
werken. Graag twee liederen doorgeven bij het aanmelden.

AANMELDING  Geef je voor deze workshop op door een mail te sturen naar  
info@studiovocaalamersfoort.nl 
De kosten voor deze workshop bedragen €125,- (inclusief thee/koffie en 
een borrel op zaterdag 11 februari). Een aanmelding is definitief wanneer 
uiterlijk 10 dagen na aanmelding (via de mail) de kosten voor de workshop 
zijn voldaan op NL 71 ABNA 0503 8052 54 t.n.v. Henriette Feith onder 
vermelding van workshop Fauré en duidelijk vermelding van voor- en 
achternaam. Indien een factuur gewenst is dit graag via de mail aangeven.

ANNULEREN  Bij annulering voor 1 februari 2023 wordt 50% van het bedrag 
gerestitueerd. Bij annulering na 1 februari 2023 kan helaas niet meer 
gerestitueerd worden.


