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• Volkorenavond 13 april in de koepelkerk te 
Arnhem. www.volkorenavond.nl 
Dit jaar doe ik mee met mijn koren: 
Divertimento en Eigenwijs 
Met Divertimento al een kleine muzikale knipoog 
in de richting van de komende concerten: 
 

• Dubbelconcert O die Liebe 
op 20 en 21 april  
door Divertimento en Xing  
in samenwerking met Elke 
Jansen en Irina Levin. In de 
Baptistenkapel aan de Willem 
van Kleeflaan 6 te Arnhem.  
Voor info en kaartverkoop, zie 
www.koordivertimento.blogspot.nl  
 

• Jubileumconcert en tegelijkertijd mijn  
laatste concert met Eigenwijs.  
De Muziekexpress  
op 25 en 26 mei.  
Een interactieve 
voorstelling met 
zang, videobeelden, percussie en piano in  
De Kultuurklup, Dorpsstraat 39 te Elst. Info en 
kaartverkoop via: www.kooreigenwijs.nl 
 

• Wildegans Koordag  
Een gezellige zang- en ontmoetingsdag, open 
voor alle (koor)zangers! Zaterdag 22 juni  
van 10.30 tot 14.00 uur in Basisschool de 
Esdoorn te Elst. Met oude en moderne 
koormuziek. Denk bijvoorbeeld aan het 
lichtvoetige madrigaal Say, love van 
John Dowland, maar ook bijvoorbeeld 
de vlotte spiritual  
The battle of Jericho. Kosten: 10,- 
 

• De wegwerkzaamheden zijn weer begonnen... 
Projectkoor A325 start in September 2013 met 

het project Fire fire!  
Audities: Donderdag 6 juni, 
13 juni en 27 juni in Arnhem. 
Repetitieavonden  
op donderdag 5 september 
2013 t/m 30 januari 2014 van 
20.00 – 22.15 uur in Elst. 
Repetitiedagen op 26 oktober 
en 25 januari van 10.00 – 

15.00 uur. Concerten: zaterdag 1 februari en 
zondag 2 februari. 
 

 
 

• Vervolgopleiding koordirectie bij  
Caroline Westgeest  
Omdat je eigenlijk nooit uitgeleerd raakt in dit 
veelzijdige vak, ben ik  
me sinds enige tijd aan 
het bijscholen tot Dirigent 
voor Kamerkoor, 
vergelijkbaar met nivo 
diploma DM koordirectie. 
Middels groepslessen, 
privélessen en 
praktijkdagen ben ik mijn 
mogelijkheden aan het 
uitbreiden en verdiepen. 

Caroline is een zeer ervaren  
en gerespecteerd dirigent en tevens een 
inspirerende docent koor- en orkestdirectie. Ze 
geeft les aan zowel ervaren als beginnende 
dirigenten en heeft haar lespraktijk in Nijmegen. 
Op 1 juni is er een korte presentatie van een 
praktijkdag met koor en strijkers met werken 
van Purcell, Mozart en Andriessen. Locatie: 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, 

Nijmegen, aanvang  15.30 uur. Mocht je 

interesse hebben om je bij te scholen op het 
gebied van directie of je de beginselen van dit 
mooie en uitdagende vak eigen willen maken, 
Caroline staat open voor nieuwe leerlingen!  
Zie ook www.carolinewestgeest.nl 
 

• Lessen Ghanese drums voor gevorderden, 
sinds kort uitgebreid met Djembé in Mali-stijl!  
Met aandacht voor de subtiele microtiming.  
Spelers met een 
goede djembébasis of 
andere ritmische 
achtergrond kunnen 
zich aanmelden voor 
een gratis proefles. 
Lessen zijn 
doorgaans elke derde zondag van de maand 
van 11.00 tot 14.00 uur.in Arnhem. Volgende 
data: zijn 14 april en 9 juni en op 15 juni van 
14.00 tot 17.00 uur. Bij voldoende animo start ik 
een oriëntatiecursus West-Afrikaanse 
percussie voor beginners. 
 

• Contact en informatie 
Wil je je aanmelden voor een van de activiteiten 
van Wildegans Zang & percussie, stuur dan een 
mailtje naar info@wildegans.nl  
Voor meer informatie, zie www.wildegans.nl 
Updates en nieuwsbrieven vind je op mijn 
weblog: wildegans.wordpress.nl Deze is ook 
te vinden via de agenda op mijn hoofdsite. Wil je 
op de hoogte blijven van mijn muzikale werk, 
meld je dan aan als volger op mijn weblog. 
 
Heel Hartelijke en muzikale groet! 
 
Hilde Gams  


