
   
 

   
 

 
November 2019 

 

Het bestuur van “Muziek in de laatste levensfase” nodigt je uit voor de komende 

studiedag: 
 

 Het inzetten van je stem voor cliënten in de laatste levensfase - 

Zangscholingsweg volgens Werbeck-Svärdström 
    

Docent: Cileke Angenent 

Datum:  Zaterdag 7 maart 2020 

Tijd:  10.00 - 16.00 uur 

Locatie: Rafaëlkerk van de Christengemeenschap, van Tetslaan 4 te Zeist. 

Accreditatie: In aanvraag bij NVKT (verwacht 5 studiepunten AM) 

Kosten: € 40 (studenten muziektherapie € 20)  

  

Docent: Cileke Angenent is zangpedagoge en zangeres. Haar natuurlijke manier van zingen ontleent 

zij vooral aan ‘Die Schule der Stimmenthüllung’ van de Zweedse zangeres Valborg Werbeck-

Svärdström. 

 

Programma: Cileke zal met ons de volgende onderwerpen behandelen en vooral laten beleven:  

 

• Zangscholingsweg volgens Werbeck-Svärdström 

• Fenomenologie: het bewust worden van het klankenspectrum 

• Het gebruik van vocalen en consonanten bij het zingen voor en met cliënten 

• Oefeningen, specifiek gericht op de stervensfase 

 

Programma: 

10.00 Ontvangst met koffie, thee 

10.15 Muzikale opmaat en voorstelrondje  

10.30 Programma 

12.30 Lunchpauze; graag zelf brood meenemen, voor drinken wordt gezorgd 

13.15 Programma 

15.30 Thee, mededelingen, rondvraag 

16.00 Afsluiting  

 

 



   
 

   
 

 

 

Aanmelden:  

• Uiterlijk 14 februari 2020 

• Aanmelding is definitief wanneer de betaling is ontvangen. Bij onverhoopte afmelding eerder dan 

14 dagen voor de studiedag wordt het betaalde bedrag gerestitueerd. Bij afmelding binnen 14 dagen 

voor de studiedag kunnen we helaas geen restitutie verlenen. 

• Meld je aan via de website www.muziekindelaatstelevensfase.wordpress.com of stuur je 

gegevens per e-mail naar het secretariaat: MUZLL@hotmail.com 

• Maak je bijdrage over op rekeningnummer IBAN NL10 ASNB 0781 1272 38 ten name van 

L.C.M.Gieles en/of E.Blankvoort onder vermelding van je voor- en achternaam; dit is vooral 

belangrijk als de tenaamstelling van je rekening anders is dan je eigen naam. 

• De studiedag kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Voel je vrij om deze informatie 

door te geven aan bekenden die mogelijk interesse hebben om deel te nemen. 

 

Financiën: Lucie Gieles 

Contactpersonen: Karin Bruggert en Yolanthe Cornelisse 

Organisatie: Ellen Blankvoort 

 

Onze website: www.muziekindelaatstelevensfase.wordpress.com 

Email: MUZLL@hotmail.com 
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