
WERKGROEP 1: ZINGEN MET JANNEKE O.L.V. JANNEKE MOES 

Bedoeld voor mensen die zich uiteen willen zetten met heilzame zangoefeningen om 
vervolgens vanuit de ontspanning aan een aantal meerstemmige liederen te werken.

Janneke Moes werkt als koordirigent, uitvoerend musicus en zangdocent in Nederland en 
Finland. Daarnaast heeft ze een passie voor arrangeren en componeren; ze heeft al 
verschillende composities en arrangementen geschreven. In 2016 verscheen haar eerste 
compositieopdracht voor gemengd koor. Met haar vriendelijke, zachte uitstraling, 
vakbekwame aanpak en grote muzikaliteit wil men graag met haar zingen.
Janneke begon haar zangstudie bij Mariola Niedzielska en Christiaan Boele aan Hogeschool 
Helicon/Vrije Muziek Akademie. Na het behalen van haar bachelor verhuisde ze naar Finland
waar ze drie jaar later haar vervolgstudie afrondde bij Christiaan Boele aan de Snellmann-
Korkeakoulu, waarna ze aan de zelfde Hogeschool les ging geven. Janneke werkt intensief 
met de Schule der Stimmenthüllung, ook bekend als de Werbeckscholing, die werd  
geinitieerd door Valborg Werbeck Svärdström. Ze heeft verder nog lessen gevolgd bij Jürgen 
Schriefer, Christa Waltjen, Sinikka Mikkola en Heleen van Boeschoten. In december is ze 
afgestudeerd als Master koordirectie aan het Conservatorium te Utrecht.

WERKGROEP 2: WERELDMUZIEK O.L.V. JEROEN MOES

Bedoeld voor mensen met en zonder zangervaring. Jeroen behandelt prachtige, leuke 
en stemmige liederen, eenstemmig en meerstemmig, uit vele landen van de wereld.

Jeroen Moes werkt als muzikant in Berlijn, als muziekdocent aan de Waldorfschule 
(Vrijeschool) in Kleinmachnow en aan de docentenopleiding in Ljubljana en als dirigent van 
verschillende koren. Jeroen leidt projectweken, workshops en zomerkampen in veel 
europese landen. Met zijn enthousiasme, zijn muzikale invoelingsvermogen en grenzeloze 
energie brengt hij mensen tot een gezamenlijke klankbeleving.
Jeroen studeerde een paar jaar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam maar stapte 
over naar de studie schoolmuziek aan Hogeschool Helicon in Zeist, later Den Haag, bij 
Marijke Voorn en Reyer Ploeg. Daarnaast volgde hij veel conferenties op het gebied van 
muziek en pedagogiek in Nederland, Duitsland en Zweden, zangcursussen bij Mariola 
Niedzielska en intensieve bijeenkomsten muziekfenomenen bij Fenneken Francken. In het 
najaar start hij met een opleiding volksdansdocent.

WERKGROEP 3: Orkest o.l.v. ARPAD SCHERMANN

Bedoeld voor instrumentalisten die ervaring hebben op hun instrument en in het 
samenspelen. Wanneer de bezetting voor deze groep bekend is wordt door Arpad en 
Els een stuk gekozen passend bij de instrumenten die bespeeld gaan worden.

Árpád Schermann (1958) is op dit moment vaste dirigent van het Valborg Ensemble, het 
Valborgkoor, Fluente Sono en het Valborgkoor Internationaal. Hiernaast is hij vaste 
gastdirigent van het Incanto Koor in Zwitserland. Ook geeft hij cursussen en individuele 
lessen (koor)directie.
Zijn onvermoeide inzet, zijn grote pedagogische vaardigheden, zijn grote kennis van diverse 
muziekstijlen en zijn jarenlange ervaring zorgen ervoor dat mensen graag onder zijn leiding 
musiceren.
Árpád begon zijn muzikale loopbaan met een studie viool bij Jan Nicolai aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam en bij Jan Hulst aan het Rotterdams Conservatorium. Na 
voltooiing hiervan in 1986 vervolgde hij zijn opleiding met een studie koor- en orkestdirectie 
bij Arie van Beek, Barend Schuurman, David Porcelijn en Kenneth Montgomery (Beide 
studies succesvol afgerond in 1991). Hij volgde masterclasses bij o.a. Ivry Gitlis (viool), privé 
directilessen bij Gilbert Varga en trad op met solisten als Henk Poort en Ernst Daniël Smid. 
Tegelijkertijd bouwde hij een bloeiende praktijk op als viooldocent en daarnaast studeerde hij 



zang bij Jürgen Schriefer, gedurende lange tijd de meest prominente leraar op het gebied 
van de ‘Schule der Stimmenthüllung’, een manier van zingen ontwikkeld door de Zweedse 
zangeres Valborg Werbeck-Svärdström.
Sinds 1982 dirigeerde Árpád Schermann diverse koren en orkesten in Nederland, Duitsland, 
Finland, Rusland en Zwitserland, op zowel professioneel als hoog amateur niveau.
Cursussen en practica op het gebied van (koor-)directie gaf hij onder andere aan de Vrije 
Muziek Academie en aan de zangstudenten van de Laulukoulu (Conservatorium met de 
focus op zang) in Lahti Finland.

WERKGROEP 4: Feestelijke muziek o.l.v. ELS SCHREUDER

Blokfluitisten en bamboefluitbespelers, sopraan, alt, tenor en bas (wellicht ook 
contratenor en contrabas) gaan werken aan een of meer feestelijke stukken. We 
beginnen met  een 5 stemmige lofzang van de meester J.P. Sweelinck maar er komt 
ook nog een feestelijk stuk van later datum op de standaard te staan. Bedoeld voor 
instrumentalisten die ervaring hebben op hun instrument en in het samenspelen.

Els Schreuder is dirigent bij Huismuziek Zeist en Amersfoort, van het Bamboegilde de 
Beaufortgroep en het Liendertorkest.
Els studeerde de hoofdvakken blokfluit, docerend en uitvoerend, en schoolmuziek 1e graads.
Op al die gebieden is ze werkzaam geweest; docerend, uitvoerend, dirigerend, adviserend.
Ze doceerde aan het Conservatorium Maastricht binnen de schoolmuziekafdeling, werkte 
voor diverse muziekscholen en was betrokken bij de Opleiding Sacred Dance.
In Zeist is ze oprichter en was zij directeur van Opleiding docent muziek van Hogeschool 
Helicon (momenteel ODM  Hogeschool Leiden) en directeur van de Vrije Muziek Akademie, 
Opleiding Muziek.


