
 

 

 

 

 

 

 

 
 

WORKSHOP: Zelf MANNEKE Zingen! 

Zaterdag 16 NOVEMBER 12.30 

 
In november 2019 staat muzikaal Breda stil bij de 80e verjaardag van dirigent DAAN 

MANNEKE. Naast maar liefst vijf concerten, een lezing, een meet & greet en een 

stadswandeling op 6, 16 en 17 november, vindt ook een WORKSHOP plaats op ZATERDAG 

16 NOVEMBER! 

 

WIE 
…staat centraal in de workshop? 

Componist Daan Manneke (www.daanmanneke.nl), de ‘kapelmeester van de 

ruimte’, woont en werkt al vele jaren in Breda. Hij is van grote betekenis voor de 

culturele en muzikale ontwikkeling van de stad en dat mag - evenals zijn 80e 

verjaardag - gevierd worden!  

 

…geeft de workshop? 

Er worden simultaan twee workshops gegeven, de ene door dirigente Elisabeth Blom 

(www.cappellabreda.nl) en de ander door dirigent Ruben de Grauw 

(https://cappellaexoccasione.nl/). Zij studeerden tegelijkertijd aan het Rotterdams 

conservatorium bij hoofdvakdocent Wiecher Mandemaker. Als zowel dirigenten als 

zangers kwamen ze elkaar daarna regelmatig tegen. Beide dirigenten bouwden een 

bijzondere band op met de componist Daan Manneke.  
 

Zo zong Elisabeth meerdere van zijn koorwerken en voerde zij premières uit van de 

muziek van Daan met haar bekroonde koor The Leiden Choristers. Sinds 2 jaar is 

Elisabeth de opvolger van Daan Manneke bij Cappella Breda, het koor dat Daan zelf 

in de jaren 70 oprichtte en waar hij tot 2017 dirigent van was.  
 

Ruben zong tien jaar onder leiding van Daan bij Cappella Breda waar hij veel van 

de werken van Daan zong. Daarnaast voerde hij met zijn eigen koren Plurale Tantum 

en Cappella Ex Occasione meerdere stukken van Daan uit.  
 

Daan Manneke is tijdens de workshops ook zelf aanwezig om zijn stimulerende 

bijdrage te leveren. Daan is een inspirerend spreker die aan de beleving van een 

repetitie en de uitvoering een extra dimensie toevoegt. 
 

http://www.daanmanneke.nl/
http://www.cappellabreda.nl/
https://cappellaexoccasione.nl/


…moeten zeker naar de workshop komen? 

Jij als enthousiaste koorzanger of gedreven (amateur)koordirigent moet er absoluut 

bij zijn! Dit is je kans om je in de unieke compositiestijl van Daan Manneke te 

verdiepen, of je nu al eerder een werk van hem gezongen hebt, het altijd al eens hebt 

willen proberen, of hem alleen maar kent van horen zeggen en gewoon altijd open 

staat voor een nieuwe zangervaring.  

 

WAT 
…ga ik precies doen in deze workshop? 

De workshop is opgebouwd rondom het werk Nu is van Kalifornies goud de tijd 

(2009). Deze Zes kleine koorliederen (ondertitel van het werk) zijn geschreven op 

teksten van de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen. Het werk is oorspronkelijk 

opgedragen aan het koor Plurale Tantum en is door hen meerdere keren met veel 

plezier uitgevoerd. Niet alleen topkoren maar juist ook gemengde koren met andere 

ambities en mogelijkheden kunnen met dit werk aan de slag. De werken zijn 

afzonderlijk én als verzameling een aanwinst voor een concertprogramma. In 

betrekkelijk weinig maten drukt Daan meteen zijn stempel door treffende 

harmonieën, klankvelden en melodische patronen. De connectie tussen melodie, 

harmonie, ritme en de Nederlandse taal maakt de betekenis van de tekst voelbaar. 

Het werk zou dan ook niet mogen ontbreken in het repertoire van Nederlandse 

koorzangers. In de workshop zullen de deelnemers ervaren welke gedachten er 

achter de compositie zitten en in welke koorklank deze omgezet zouden moeten 

worden. De workshop wordt afgesloten met een opvoering van het werk door de 

workshopdeelnemers! 

 

WAAR 

…vindt de workshop plaats? 

De workshop vindt plaats in de Nieuwe Veste,  

Centrum voor de Kunsten Breda, Molenstraat 6 te Breda.  

 

WANNEER 
…moet ik er zijn? 

De workshop begint om 12.30 uur en zal duren tot 15.00 uur. 

 

HOEVEEL 
…bedraagt deelname aan de workshop? 

Meedoen aan de workshop kost €30,-. Deze prijs is inclusief bladmuziek.  

Na afloop van de workshop zal er in de Grote Kerk een lezing gehouden worden 

over Daan Manneke en zijn muziek. Voor deelnemers aan de workshop is deze lezing 

gratis toegankelijk. 

 

HOE 
…kan ik me aanmelden? 

Aanmelden kan door te mailen naar paulien@knitel.nl.  

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op! 

mailto:paulien@knitel.nl

