
een workshop voor zangers door

Cécile van de Sant, mezzosopraan
Gilbert den Broeder, piano

VRIJDAGAVOND 23 JUNI
en

ZATERDAG 24 JUNI 2023

Op vrijdagavond 23 en zaterdag 24 juni organiseert de studio een workshop voor zangers 
rondom de opera. Hiervoor is als docent mezzosopraan Cécile van de Sant - internationaal 
uitvoerend opera- lied- en concertzangeres - uitgenodigd. Zij zal samen met pianist 
Gilbert den Broeder met een kleine groep (acht zangers) aan opera-aria’s werken. Ditmaal 
is de keuze zeer breed: deelnemers mogen kiezen uit maar liefst 420 jaar operarepertoire! 
Cécile van de Sant is door haar jarenlange ervaring als operazangeres thuis in alle stijlen. 
Deskundig en toegewijd zal zij, bijgestaan door een eveneens ervaren begeleider, de 
deelnemende zangers coachen.

Zou je graag eens iets uit een Mozart opera willen zingen? Of liever iets van Händel?  
Of, wie weet ... Wagner? Meld je aan en kies twee aria’s waar je graag aan zou willen werken. 

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

STUDIO VOCAAL AMERSFOORT  
PRESENTEERT

OPERA!

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!



DOOR WIE?
Cécile van de Sant behaalde haar diploma Uitvoerend Musicus Cum Laude aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waarna ze haar studie vervolgde in New 
York. Zij heeft inmiddels een imposante carrière als opera-, lied- en concertzangeres 
opgebouwd. Zij heeft de meest uiteenlopende operarollen gezongen in evenveel 
uiteenlopende stijlen. Zij zong dragende- en titelrollen in opera’s van Monteverdi, 
tot Phillip Glass, in theaters als de Bayerische Staatsoper, het theater Liceu in 
Barcelona, Scottish Opera, Royal Opera House, Covent Garden, L’Opéra National 
de Paris, de Nederlandse Opera, Opera Holland Park, Londen, Holland Festival, San 

Francisco, Palma de Mallorca en de Opéra de Lausanne. Zij treedt regelmatig op in de NTR Zaterdag 
Matinee in het Concertgebouw te Amsterdam en zong vele Händel rollen in Israël, San Francisco, 
de Händel Festspiele in Göttingen, Opera Ireland en in het Caramoor Festival, New York. Ze werkte 
samen met vele topdirigenten zoals Yannick Nézet-Séguin, Hartmut Haenchen, Paul McCreesh, Jaap 
van Zweden, Nicholas McGegan, Jordi Savall, Ed Spanjaard en vele anderen. Zij geeft hiernaast les 
aan de jong talenten van Nieuw Vocaal Amsterdam, het vaste kinderkoor van Nationale Opera en 
Ballet. Haar carrière als solist in vele oratoria en als lied zangeres in binnen- en buitenland is eveneens 
indrukwekkend.

Gilbert den Broeder studeerde piano aan het Conservatorium te Amsterdam. Hij 
was solorepetitor voor de vocale concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest 
te Amsterdam, waaronder die met dirigenten als Bernard Haitink, Mariss Jansons 
en Daniele Gatti. Hij specialiseerde zich in het begeleiden en coachen van zangers 
en werkte samen met o.a. Nelly Miricioiu, Roberta Alexander, Eva Maria Westbroek, 
Régine Crespin, Cristina Deutekom, Thomas Hampson, Thomas Quasthoff, en Peter 
Gijsbertsen. Gilbert is pianist voor diverse concoursen zoals het IVC (Internationaal 
Vocalistenconcours te ’s-Hertogenbosch), waarvoor hij ook masterclasses en 

concerten begeleidt en The Belvedere International Singing Competition. Gilbert verleent zijn 
medewerking aan De Nationale Opera en Ballet, De Nederlandse Reisopera, The Dutch National Opera 
Studio, Opera Forward Festival en het Internationaal Lied Festival Zeist. Voor ITA (Internationaal Theater 
Amsterdam) is hij werkzaam als vocal coach.

WAAR? In de studio van Henriette Feith/Studio Vocaal Amersfoort

 Berkenweg 22, 3818 LB, Amersfoort

KOSTEN   €130,- per deelnemer, inclusief koffie/thee en borrel op zaterdag. Voor de lunch dient 
zelf gezorgd te worden.

REPERTOIRE  Deelnemers zijn geheel vrij in de keuze van de aria’s waar ze aan willen werken. 
Graag twee aria’s (mogelijk met recitatieven) doorgeven bij het aanmelden.

AANMELDING  Geef je voor deze workshop op door een mail te sturen naar  
info@studiovocaalamersfoort.nl 
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 Opera’ en duidelijk vermelding van 
voor- en achternaam. Indien een factuur gewenst is dit graag via de mail aangeven.

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

WANNEER? VRIJDAG 23 JUNI 2023
19.00 - 22.00 UUR 

EN ZATERDAG 24 JUNI 2023
10.00 - 17.00 UUR MET AANSLUITEND BORREL


