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ZomerZingZang week B 2023 

Laboule in Zuid Frankrijk 
Docenten: 

Gerard Legeland, dirigent en stemcoach 
Caecilia Boschman, piano 

 
 
 
Week B: 
Zaterdag 22 juli (avond) t/m zaterdag 29 juli (ochtend) 2023 
 

Voor de gevorderde amateur-zanger met een geschoolde stem en solo-aspiraties. 
Coaching op de solo-zang en gedegen afwerking koorrepertoire. 

  
Repertoire: 
- Requiem van Gabriel Fauré, integraal, dus de soli én de koorgedeeltes. 
- Cantique de Jean Racine, Fauré 
- Calme des Nuits en Les fleurs et les arbres van Saint-Saëns 
Noten van de koorgedeeltes dienen aan het begin van de zangweek gekend te zijn. 

 
Het repertoire wordt aangevuld met soli en duetten van de afzonderlijke deelnemers  
uit het Franse repetoire, tijdgenoten van Fauré. 
Als suggestie: de 6 duetten van Cesar Franck.  
De deelnemers kunnen ook zelf voorstellen doen voor hun solo of duet. 
 
Tijdens de zangweek vinden er 2 concerten plaats. 
Ter plekke wordt bekeken of alle soli en duetten in beide concerten uitgevoerd kunnen 
worden 
 
Kennismakingsdag en repetitiedag op 04 juni 2023, tussen 11.00-15.00 uur  
in Beusichem. Deze dag valt binnen de cursusprijs. 

 
Evt herneming van het concert op 09 september 2023. 
Met opfris-studiedag in de kerk van Beusichem, toegankelijk voor (eigen) publiek. 
Deze dag zal starten om 10.00 uur, concert om 17.30 uur.  
Als het lukt om dit te organiseren valt dit buiten de cursusprijs. 

 
 
 
 
 
 
 
Locatie Frankrijk: 
 
Gîte d’étappe de Laboule 
Yankélée Dupont et Marc Roustant  
Le village – 07110 Laboule 
http://www.gite-randonnee-ardeche.com/ 
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Laboule in de Ardèche 
 

 
 
Gîte d’étappe, onze verblijfsplek 
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Aanloop en muzikale voorbereiding in Nederland: 
 
 
 
Bladmuziek: het leukst en handigst is om het Requiem integraal te hebben, dan kun je ook 
meelezen (en meeleren) met je collega-zangers. 
Nuttig is als we allemaal dezelfde uitgave hebben, dat communiceert makkelijker in de 
repetities. We werken met de Peters uitgave, te koop in de muziekwinkel of:   
https://www.broekmans.com/nl/bladmuziek/requiem-op48-ka-urtext-ed-peters-nectoux-
zimmermann-81716  
 
De overige koormuziek stuur ik je van te voren digitaal toe. 
 
Alle deelnemers studeren de noten van de koorgedeeltes van te voren in. 
 
Als je belangstelling hebt voor de soli in het Requiem kun je dat laten weten. 
Deze soli  worden als eerste ingedeeld door Gerard en Caecilia, zij  doen daarin een voorstel. 
 
In overleg met Gerard en Caecilia kunnen de deelnemers aan één muziekstuk werken als 
eigen inbreng. Dit jaar betreft het Frans repertoire uit de tijd van Fauré, dat kan een solo zijn of 
een duet. Als suggestie:  
de 6 duetten van Cesar Franck. (bladmuziek hiervan heb ik digitaal) 
Deze eigen inbreng moet op afwerkingsniveau gekend zijn. 
 
Het muziekstuk van je keuze kun je ingescand mailen aan Gerard. 

- Ingescand, geen foto’s 
- Hoge resolutie 
- Alle pagina’s van het stuk in 1 document 

Uiterste inleverdatum: 1 juli 2023. 
 
De kennismakingsbijeenkomst tevens repetitie is op 4 juni 2023, 11.00-15.00 uur in Beusichem. 
We repeteren dan alle koorstukken en stellen de soli en duetten vast van de afzonderlijke 
deelnemers. 
Ook worden dan de laatste afspraken gemaakt over bv samen reizen. 
 
 
 
 
 
 
Opzet week B, in Frankrijk: 
 
Elke dag zijn er twee koorrepetities, deze vinden plaats in de geweldige akoestiek van het  
het kerkje van Laboule. 
 
Voor solo’s en de duetten krijgt iedereen in het begin van de week een privé-les bij Gerard en 
bij Caecilia.In het tweede deel van de week worden dit openbare groepslessen. 
Per dag zijn er gedetailleerde roosters op de repetitie-locaties. 
 
Donderdagavond is het eerste concert in Laboule, het tweede concert is op vrijdagavond in het 
kerkje van Loubaresse, dat ligt wat hoger in de Cevennen. 
Na het eerste concert hebben we (zo mogelijk) de vrijdagochtend vrij. 
 
We hebben 3 franse gastzangers in het koor: Marie (S) Jean-Paul (T) en Eric.(B) 
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Praktische zaken in Laboule: 
 
Accommodatie: 
 
We zitten in een geweldige locatie; het is een grote wandelaarsgîte, midden in de Cevennen, 
beheerd door en in eigendom van Yankélée Dupont. 
Het huis heeft ruim voldoende slaapplaatsen voor de deelnemers en bijpassend sanitair. 
De slaapkamers worden gebruikt als twee-persoonskamer. 
Er is een groot terras, met uitzicht op de bergen, waar gegeten wordt. 
Bij slecht weer is er voldoende ruimte binnen, het hele huis is voor ons afgehuurd. 
Kamperen is ook mogelijk, er zijn 3 plekken aan de basis van het gebouw, je maakt dan 
gebruik van het sanitair in het huis. 
De hele accommodatie is rookvrij, inclusief het terras. 
De eindschoonmaak wordt door Yankélée gedaan, dat is verrekend in de logies-prijs 
Lakenset is inbegrepen, alleen handdoeken dien je zelf mee te nemen. 
Voor meer info: http://www.gite-randonnee-ardeche.com/ 
 
 
Eten en drinken: 
 
Er wordt gekookt door Yankélée, onze huisbazin en mijn steun en toeverlaat in Laboule,  
op basis van volpension, dus ontbijt, lunch en diner. 
Het menu is ‘gemengd vegetarisch”: de basis is vegetarisch, met her en der vlees-
uitbreidingen. 
Graag van te voren doorgeven of je volledig vegetarisch wilt eten en/of je bepaalde  
allergieën hebt. 
Bij het diner zijn 2 glazen wijn inbegrepen; mocht je meer willen drinken dan  
graag je glazen turven en aan het eind van de week afrekenen met Yankélée. 
De hele dag is er koffie, thee en huisgemaakte siroop. 
Bij aankomst is er een diner, de week eindigt met het ontbijt op de vertrekdag.  
 
Vervoer: 
 
Vanaf Utrecht is het ongeveer 1150 km naar Laboule. 
 
Een aantal mensen rijdt samen, carpooling, waarbij sommigen het in 1 dag rijden,  
anderen nemen een hotel halverwege. 
 
Op zaterdag rijdt de directe TGV-trein vanaf Rotterdam naar Valence, daar zou je evt met een 
paar mensen een auto kunnen huren. 
Een andere mogelijkheid is om in Valence de snelbus naar Aubenas te nemen. 
In Aubenas is er de mogelijkheid om een gezamenlijke taxi te nemen naar Laboule. 
 
Natuurlijk kun je het ook koppelen aan een vakantie en nog wat langer in het prachtige gebied 
blijven. 
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Terras bij de gîte, gezamenlijk eten 
 
 

 
 
Slaapkamer in de gîte 
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Kosten: 
 
Kamer: 
Maaltijden:    €  305,00   per persoon per week 
Logies:    €   225,00  per persoon per week 
     ----------------- 
Verblijfskosten:  €  530,00 
Lesgeld:   €   370,00  per persoon per week 
      --------------- 
Totaal:   € 900,00 
 
 
Kamperen: 
Maaltijden:    €  305,00   per persoon per week 
Logies:    €   150,00  per persoon per week 
     ----------------- 
Verblijfskosten:  €  455,00 
Lesgeld:   €   370,00  per persoon per week 
      ------------ 
Totaal:   € 825,00  
 
 
NB: 
- De verblijfskosten gaan rechtstreeks naar Yankélée, eigenaar van de accommodatie en  
  onze kokkin. 
- Logies en verblijf is op basis van volpension, m.u.v. de woensdagavond. 
- Het lesgeld is voor beide docenten samen. 
- De voorbereidingsdag in Nederland plus alle repetities, lessen en 2 concerten  
   in Frankrijk vallen onder het lesgeld. 
-Indien gewenst kan ik je een factuur doen toekomen over het lesgeld. 
 
 
Inschrijvingsprocedure: 
 
De inschrijving vindt plaats via de mail. 
 
Als je voor de eerste keer inschrijft voor deze zangweek is er een (lichte) auditie; 
ik wil graag je stem horen om kijken of je klank in het koor past. 
Deze audities kunnen in Beusichem of in Utrecht plaatsvinden. 
 
Je plaatsing is pas definitief als de betaling van de verblijfskosten à € 530 / € 455 gedaan is. 
Het rekeningnummer hiervoor is NL 57 INGB 0006 1236 71 tnv G. Legeland 
 
Het lesgeld kun je op 2 manieren betalen: 
- Voor 1 juli overmaken op bovenstaand gironummer. 
- of je neemt het contant mee naar de zangweek. 
 
Natuurlijk kun je ook het totaalbedrag van € 900,- / € 825,- in één keer overmaken. 
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Bij afzegging door de deelnemer: 
Als je afzegt voor 15 juni 2023 wordt er € 40 administratiekosten ingehouden en  
stort ik € 490 of € 415 terug op je rekening. 
 
Als je afzegt na 15 juni 2023 wordt er € 40 administratiekosten en de € 225 / € 150 voor het 
logies ingehouden. (Anders kan ik de huur van de locatie in Laboule niet veilig stellen) 
Ik stort dan € 265 terug op je rekening. 
 
Als het lukt om een andere deelnemer te plaatsen op de door jou afgezegde plek dan  
stort ik alsnog de € 225 / € 150 logieskosten aan je terug. 
 
 
 
 
 
Aanvullende informatie: 
 
Wil je meer weten, mis je nog dingen, 
vragen over repertoire, verblijf en wat dies meer zij, 
stuur gerust een mail aan: gelegeland@hetnet.nl 
 
 
Met vriendelijke groet  
en graag tot ziens en zings, 
 
 
Gerard Legeland 
 
Belvédèrelaan 3a 
4112 NX Beusichem 
www.zingzang.nl 
06-44626760 
NL57 INBG 0006 1236 71 
 
Zanger Dirigent Stemcoach 
Opera - Operette inleidingen 
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CV’s van de docenten: 
 
Gerard Legeland, dirigent en stemcoach:        www.zingzang.nl 
is klassiek geschoold zanger, zangpedagoog, dirigent,  korencoach en operadeskundige. 
Hij is vaste dirigent van 3 koren: Furore, Octo+ en Davina.  
Tevens is hij gastdirigent bij projekten en vervanger voor collega-dirigenten. 
Daarnaast organiseert hij meezingconcerten met een thema, bv Christmas Carols. 
 
Op aanvraag geeft hij workshops aan koren in het land op het gebied van stemvorming, 
presentatie en interpretatie. Binnen zijn aanpak is er veel aandacht voor de ontwikkeling van 
de zangstem, maar daarnaast staan expressie en zangplezier voorop.  
In zijn zangstudio in Beusichem geeft hij privé-zanglessen. 
 
Op de planken staat hij met Pocket Opera; samen met de sopraan Esther Putter, bariton 
Mitchell Sandler en pianist Caecilia Boschman maakt hij operavoorstellingen voor de kleine 
zaal. Hun huidige voorstelling heet ‘Opera op de eerste rang!’ 
Zie www.pocketopera.nl 
Tevens geeft hij in de theaters inleidingen bij en cursussen over opera. 
 
Onder de naam ZomerZingZang organiseert hij zomers zangweken in Zuid Frankrijk en in 
Beusichem. 
 
WeekendZingZang: 
gevorderde amateur zangers worden een weekend gecoached in de afwerking en interpretatie 
van solo-stukken en duetten. Professioneeel pianist en mede-docent is Caecilia Boschman. 
Deze weekenden vinden plaats in de studio en de kerk in Beusichem en worden afgesloten 
met een concertje voor familie, vrienden en bekenden. 
 
 
Caecilia Boschman, pianist:        www.caeciliaboschman.nl 
Caecilia Boschman studeerde piano bij Frans van Hoek aan het Rotterdams Conservatorium, 
waar zij de diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus behaalde.Vervolgens studeerde ze 
enkele jaren bij Jan Wijn en volgde masterclasses bij Imogen Cooper, Horacio Gutierrez en 
Oxana Yablonskaja.  
 
Caecilia maakt deel uit van diverse kamermuziekensembles, waaronder het Ophelia Trio en 
vormt een duo met celliste Xiaojia Xu. Met altvioliste Karin Dolman bereikte ze een 
finaleplaats tijdens het Internationale Duoconcours in Vierzon.  
Ze is vaste pianist van Pocket Opera, samen met Gerard Legeland, Mitchell Sandler en 
Bauwien van der Meer maken ze aansprekende operavoorstellingen voor de kleine zaal. 
 
Naast het verzorgen van kamermuziekconcerten is Caecilia veelvuldig actief als begeleider; als 
repetitor is zij verbonden aan verschillende koren en begeleidde ze enige jaren de masterclass 
tijdens het Belcanto Festival en het Cellofestival in Dordrecht. Tevens verleende ze haar 
medewerking aan muziektheaterproducties van de Rotterdamse Opera en is werkzaam bij 
Muziektheater Hollands Diep.  
 
Caecilia maakte samen met organist Gerben Mourik de CD Feux de la nuit en met het Ophelia 
Trio de CD Philomel. Verder is zij momenteel bezig met de opname van een serie CD’s die zal 
verschijnen onder de titel Voilà Viola met daarop werken voor altviool en piano 
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