Even voorstellen……..
Mijn naam is Matty Huls en ben, sinds Gertie Savelkoul is gestopt, de nieuwe dirigent van
kinderkoor Eigenwijs. Dat vind ik een hele mooie uitdaging, dus ik ga deze graag aan.
Ik woon in Wageningen en ben al 25 jaar getrouwd met Bart. Samen hebben wij een dochter
en twee zoons. Onze dochter heet Manon, is 18 jaar en woont, studeert en werkt in Breda.
Onze twee stoere jongens heten Stijn en Marcel. Beide gaan naar het voortgezet onderwijs
in Ede. Stijn is 15 jaar en gaat naar ‘t Streek aan de Zandlaan. Marcel is 13 jaar en gaat naar
het Marnix College.
Naast kinderkoor EigenWijs ben ik de dirigent van Chr. Gemengd Koor Hosanna te Lienden,
organist/pianist in Ziekenhuis de Gelderse Vallei en in de Zalige Titus Brandsma Parochie.
Verder voer ik onder de naam ‘Living Voice’, mijn zangpraktijk speciaal voor kinderen, aan huis
uit. Naast alle muziek ben ik als BSO-medewerkster verbonden aan KC Schateiland te
Wageningen.
Ik ben al 35 jaar actief in het leiden van koren. Na de opleiding tot koordirigent en een aantal
aanvullende cursussen tot kinderkoordirigent kwam ik tot de conclusie dat dit nóg leuker kan
worden en heb enkele jaren geleden de stap gezet om me hierin te specialiseren. Deze studie
volg ik aan de Academy of Vocal Arts te Den Haag, om te komen tot Zang- en Solfègedocent
en Professioneel kinderkoordirigent.
Wat is nu precies Solfège?
Solfège is de training van het muzikale gehoor door middel van muzikale zangoefeningen.
Hierbij worden melodieën gezongen zonder tekst maar wordt er gebruik gemaakt van alleen
de namen (do-re-mi) van de noten. Bij een nieuw lied kun je dan zónder voorstudie op piano
of een ander instrument, de melodie en het ritme direct van het blad zingen.
EigenWijs zal voorlopig repeteren op de dinsdagmiddagen van 15.45 uur tot 16.30 uur in de
St. Alexanderschool in Bennekom (Acacialaan 32a). Kinderen van groep 3 tot en met groep 8
zijn welkom. Ik ben voorlopig ook nog de pianist, dat is echter lastig als we moeten zingen in
de kerk dus als iemand het leuk vindt om ons te begeleiden dan wil ik graag kennis met je
maken.
Een kinderkoor leiden is niet makkelijk, vooral niet als leeftijden en de daaraan gerelateerde
interesses en kennis van kinderen ver uit elkaar liggen. Ik probeer hierin een modus te vinden
waarin iedereen zich kan vinden en ontplooien. We moeten hier als koor en dirigent samen in
groeien. Dit kost wat tijd omdat de kinderen Gertie gewend zijn.
Voor meer informatie of vragen: Matty Huls, matty@living-voice.nl of 0317415632

Zingen doe je met je oren!
Daarna pas komt jou klank - die je eerst hebt gehoord vanaf de piano of de dirigent - via je
mond naar buiten.
Wil jij (jong of oud) weten hoe dit werkt ? Kom dan langs op het koor.

