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• Voor de meeste koren in onze leeftijdsgroep 
geldt denk ik dat wij vrij veel tijd nodig 
hebben voor het instuderen van nieuwe 
werken. 

• Laten wij ons niet verdiepen in de reden van 
het waarom, maar eens nadenken over welke 
mogelijkheden er bestaan om de repetitietijd 
effectiever te benutten.



• Als hulp voor het instuderen is er al eerder 
ervaring opgedaan met oefen-cd’s of bandjes, 
waarbij de melodie instrumentaal of soms 
ook voorgezongen beschikbaar was.

• Er kunnen voorafgaande aan concerten extra 
repetities worden gehouden.

• Van bovenvermelde mogelijkheden kan 
gezegd worden dat er direct resultaat 
merkbaar was.



• Oefen-cd’s of bandjes maken is tijdrovend 
voor de dirigent.

• Er moeten kopieën gemaakt worden
• Bovenstaande doorgaans slechts afgestemd 

op een aanstaand concert. 
• PC gebruikers zouden natuurlijk de oefen-cd’s

in hun bibliotheek kunnen opslaan en 
gebruiken wanneer daar behoefte aan is, 
maar niet iedereen is daar bedreven in.



• Voor de niet PC gebruikers is het gebruik van 
een oefen-cd in een cd-speler maar beperkt 
comfortabel, denk aan het meerdere keren 
willen herhalen vanaf een bepaald punt, of 
het willen afspelen van een ander 
muziekstuk, kortom een beetje behelpen.



• - Aan voorafgaande mogelijkheden zit natuurlijk 
ook een kostenplaatje vast, de extra repetities 
komen voor rekening van het koor en geven de 
penningmeester hoofdpijn hoe hij dat in zijn 
begroting kan verwerken. Bij ons koor is de 
aanmaak van de oefen-CD’s en de verrekening 
daarvan tot nu toe kostendekkend geweest, met 
de aantekening dat naar eerlijkheid, de 
geïnvesteerde tijd van de dirigent niet volledig 
gecompenseerd is, zonder nog te vermelden de 
tijd voor het kopiëren, wat als vrijwilligerswerk 
wordt gezien.



• Zonder het programma “Finale” te promoten, 
want wij verdienen er niets aan, graag toch 
uw aandacht hiervoor. 

• Finale is een software product wat al jaren op 
de markt bestaat, en wordt gebruikt om 
muziekwerken via de PC netjes op papier te 
krijgen, vooral voornamelijk, als het een met 
de handgeschreven werk betreft.



• Na uitvoerige voorlichting door de importeur 
van deze software kan het volgende vermeld 
worden:

• Een oefen zangwerk kan op de PC 
aangemaakt worden voor een vierstemmig 
koor en worden afgedrukt. Het muziekblad 
ziet er dan uit zoals wij gewend zijn, in de 
gebruikelijke lay-out met de bijbehorende 
noten en tekst.



• Het aanmaken kan op twee manieren 
gebeuren: 

• a) door het scannen van de originele 
partituur d.m.v. een eenvoudige flatbad-
scanner ( dus geen multifunctioneel apparaat 
i.v.m. verminkingen ) en kan dan indien nodig 
bewerkt worden.

• b) handmatig aanmaken middels het 
software programma “Finale”.



• Een dergelijk vierstemmig document wordt via de PC in 
vier lay’s aangemaakt, waardoor het mogelijk is per 
stemgroep een exemplaar te archiveren.

• Zo’n exemplaar is per stemgroep via E-mail te versturen 
naar de koorleden, die dan naar behoefte op welk 
moment het uitkomt, kunnen oefenen. Zij krijgen het 
muziekblad op het scherm gepresenteerd en kunnen het 
dat net zoals bij een CD-afspeler bedienen. 

• Op het moment dat zij het document oproepen kunnen zij 
eventueel zelf het afspeelritme instellen als zij vinden dat 
het wat te snel gaat en later weer terugzetten.



• De koorleden kunnen dan natuurlijk ook de 
oefendocumenten archiveren in de 
bibliotheek op hun PC, en eventueel een 
afdruk maken voor hun oefenmap.

• Voor de koorleden die geen PC of Internet 
hebben, kan de partituur per stemgroep in 
een zgn WAV file opgeslagen worden, om er 
daarna een oefen-CD van te kunnen maken. 



• Wat zijn de consequenties als wij met u zouden 
besluiten deze mogelijkheid te gaan gebruiken:

• De aanschaf van het software pakket “Print Music” 
2010 bedraagt  € 99.-, te gebruiken op slechts één PC

• Voor een tweede licentie € 69.- extra ( b.v. voor de 
dirigent en enkele koorleden die zich daarin willen 
bekwamen )

• Een lappack voor autorisatie voor vijf personen € 
249.-

• Het pakket is voorzien van een NL-talige handleiding.



• Alle koorleden met een PC die willen 
meedoen, kunnen gratis het programma 
“Finale Reader” downloaden om de per E-
mail gestuurde muziek te lezen en oefenen.



• Er zal vanuit het koor ondersteuning nodig zijn, 
en gegeven kunnen worden, om daar invulling 
aan te geven. 

• Als een meerderheid van het koor hieraan wil 
meewerken, zal door het thuis repeteren de 
repetitietijd effectiever ingevuld kunnen 
worden, en meer werken sneller kunnen 
instuderen en er ook meer tijd beschikbaar komt 
voor de verfijning en de kwaliteit van het koor 
omhoog gaat.



• Het is wel wenselijk dat het omzetten van 
bladmuziek op de PC door meer dan één 
persoon wordt gedaan, het is n.l. een nogal 
tijdrovende bezigheid.



• Afdrukken van dergelijk aangemaakte 
bladmuziek worden tot op dit moment echter 
helaas nog gezien als illegaal, en mogen 
alleen als oefenmateriaal gebruikt worden, 
dus niet bij optredens naar buiten.

• Juristen zijn op verzoek van het KNZV o.a. 
hierover met de MusiCopy etc. in 
correspondentie. 



• Wordt zo’n softwareprogramma door 
meerdere koren gebruikt dan spreekt het 
voor zich dat de bestanden onderling 
uitgewisseld worden.


