
MUZIKALE MANAGEMENT WORKSHOP 
‘LEIDING GEVEN, LEIDING NEMEN’

Muzikale managementcursus of Motivational talk

Ervaar de ultieme communicatie tussen 
dirigent en orkest en ontdek de parallellen 
met leiding geven en leiding nemen 
in uw organisatie.

Een modern muziekhuis

met live 

symfonie-

orkest



INTRODUCTIE

Elke organisatie streeft naar een perfecte samenwerking tussen leiding en het team. Echter in de praktijk blijkt 

dat veel problemen lastig op te lossen zijn. Het ‘weten’ hoe de ideale situatie eruit ziet leidt nog niet tot een 

succes volle uitvoer ervan. Het blijft mensenwerk en mensen reageren vaak meer met onderbuikgevoel dan 

met ratio. Op basis van het ‘complete mens’ principe (hart, hoofd, lichaam) maken we een vertaalslag van de 

samenwerking tussen orkest en dirigent naar uw organisatie.

‘Leiderschap begint in het hart, niet in het hoofd.

 Het gedijt binnen een betekenisvolle relatie, niet binnen een set van regels.’

De woorden ‘geven’ en ‘nemen’ zijn elkaar tegengestelde in dagelijks gebruik. Echter in combinatie met ‘leiding’ 

verdwijnt deze scherpe grens. Leiding nemen kan zowel aan de gevende als aan de ontvangende kant staan en 

geeft een bijzondere dynamiek in uw organisatie wanneer men dit realiseert.

DOELGROEP

De cursus is gericht op het leiding geven aan professionals en jong-professionals.

MOGELIJKHEDEN

Er zijn twee mogelijkheden voor uw organisatie:

Managementcursus  In twee dagdelen leert u denken als een dirigent in situaties als: Communiceren met 

uw team, presenteren, veranderingen doorvoeren. (7 uur) 

Inclusief ensemble of orkest, de mogelijkheid deze te dirigeren, diner en een kort afsluitend concert.

Motivational talk  De weg van een musicus van student tot dirigent. 

Een kijkje in de wereld van het klassieke orkest en haar dirigent. (75 minuten) 

Inclusief strijkkwartet en de mogelijkheid dit te dirigeren.  

‘Leiding geven, Leiding nemen’ werd verzorgd voor onder andere:

‘LEIDING GEVEN, LEIDING NEMEN.’
Muzikale managementcursus of Motivational talk



MANAGEMENTCURSUS ‘LEIDING GEVEN, LEIDING NEMEN’

De cursus bestaat uit vier blokken en vindt plaats tussen 13.00 en 20.00 uur.

Blok 1 Introductie in een bijzondere wereld.

Blok 2 Keuzeblok  Sonate: Hoe zorgde de klassieke componisten dat hun      

verhaal werd onthouden? (Over effectief communiceren)

   Auditie: Hoe bereidt een musicus zich voor op een auditie?  

(Over presenteren en persoonlijkheid)

   Concert: Wat verandert er tijdens een concert t.o.v. een repetitie?  

(Over veranderingen, ambacht en inspiratie) 

Blok 3 Het orkest.  Beleef samen met het orkest of ensemble wat de invloed is van een dirigent.

Blok 4 Aan de slag. De cursisten krijgen de gelegenheid te werken met het orkest.

Vervolgens dineren de cursisten samen met de musici en kan men elkaars wereld leren kennen.  

Het orkest zal met een klein concert (30 minuten) de dag afsluiten.

Door middel van een intakegesprek kunnen specifieke wensen van de organisatie vertaald worden naar een 

cursusdag op maat.

De cursisten krijgen voorbereidend materiaal om al een tip van de sluier op te lichten in de orkestwereld.  

Dit bestaat uit een partituur van een beroemd klassiek werk en een online voorbereiding ‘slagtechniek’ voor  

het dirigeren.

INHOUD

BLOK 1.  INTRODUCTIE IN EEN BIJZONDERE WERELD (70 min.)

 

   Componisten en de partituur. 

De cursus start met een kort informatief deel over muziek, componisten en de partituur.  

Tevens hierin verweven het persoonlijk verhaal van cursusleider Marcel Geraeds. Aangevuld met 

enkele filmfragmenten krijgt u een luchtig kijkje in de keuken van de wereld van het symfonieorkest.  

 

brengt ter sprake:  Inzicht in een onbekende organisatie 

 

Muziek als taal. Het oor ontdekt meer nuance dan het oog 

Muziek is de taal rechtstreeks naar het hart. Zijn we in staat de gevoelens van de componist te voelen 

zonder informatie vooraf? En hoe veranderen deze gevoelens met meer achtergrondinformatie?  

Aan de hand van een beroemde compositie en haar partituur gaan we proberen de emotionele taal 

achter de muziek te ontdekken. 

 

brengt ter sprake: Bekend raken met de diepere emotionele lagen van een beroemde compositie 



Elementaire slagtechniek 

Met zijn allen aan de slag. De slagtechniek is een serie figuren waarbij de zwaartekracht een  

belangrijke rol speelt. Verder leren we het verschil tussen puls en weg, verwachting en verrassing.  

Als laatste passen we een paar slagtechnieken toe op het werk dat hiervoor besproken is. 

 

oefening: Motorische en cognitieve vaardigheden in een directieles

BLOK 2.   KEUZEBLOK (60 min.)

 

   1. SONATE 

De sonatevorm is één van de meest gebruikte compositievorm in de klassieke muziek en werd voor 

het eerst gebruikt door Domenico Scarlatti (1685-1757). Deze vorm geeft een evenwichtige relatie 

tussen thema’s, harmonieën en structuur. Het doel hiervan is dat het muzikale verhaal op  

zodanige wijze verteld wordt, dat men zich deelgenoot voelt op het moment zelf en dat men de  

essentie onthoudt na afloop. Een zeer praktische manier van communiceren gebaseerd op de  

wijsheid van de oude meesters. 

 

oefening: Geef een presentatie over je eigen vakgebied door middel van de sonatevorm  

 

2. AUDITIE 

Elke sporter, danser, musicus werkt lange tijd toe naar een heel kort geconcentreerd moment.  

Deze energiecurve kan vervelend verstoord worden door de spanning die dit met zich mee brengt, 

maar kan ook juist ten goede gebogen worden. Wat is er nodig voor een goede auditie? Leer om in het 

moment te staan en te vertrouwen in je eigen persoonlijkheid tijdens presentaties en sollicitaties. 

 

oefening: Ontdek de kracht van je authentieke ‘ik’ tijdens een presentatie 

 

3. CONCERT 

Ondanks afspraken, voorbereidingen, theoretische modellen etc. zal het in de praktijk altijd net even 

anders gaan. De capaciteit van een orkest om te reageren op veranderingen tijdens een concert zijn 

te vergelijken met de reactiesnelheid van een formule1 coureur op onverwachte situaties. Maar dan 

met 100 mensen tegelijk. Dit kan alleen met vakkennis, positiviteit, alertheid en zelfvertrouwen. 

 

ervaar: Neem plaats midden in het orkest en race mee

BLOK 3.   LEIDING GEVEN, LEIDING NEMEN MET HET SYMFONIEORKEST (40 min.) 

 

Demonstratie ‘Leiding geven, Leiding nemen’  

Cursusleider Marcel Geraeds zal met het orkest de verschillende onderdelen van het dirigeren 

demonstreren. Hiermee krijgt u een kijkje in de keuken van het symfonieorkest en gaan we op zoek naar 

de kracht en pracht van muziek. Dit alles met het symfonische werk wat al de hele dag centraal staat. 



Aan bod komt: 

• Dirigeren met je hoofd al het rationele 

• Dirigeren met je hart primaire emoties (blij, bedroefd, bang, boos) 

• Dirigeren met je lichaam controle versus vertrouwen 

 

Een goede dirigent (leider) is de mix van deze drie bovenstaande elementen gegoten in je  

authentieke persoonlijkheid. 

Om het orkest een beetje te leren kennen zal iedere kandidaat een paar oefeningen met orkest krijgen: 

 

oefening:  Dirigeer één pizzicato (tokkelnoot) voor het hele orkest 

Dirigeer een versnellende en vertragende melodie

   

BLOK 4.  AAN DE SLAG (90 min.) 

 

Repetitie met orkest en cursisten die gaan dirigeren (max. 5) 

Naast het boeiende en ludieke element van het dirigeren van een orkest is in deze sessie de uitdaging 

om leiderschap te tonen door persoonlijkheid. Hier zit een kwetsbaar element in wat niet mag omslaan 

in satire, maar juist een grotere band tussen leider en team kan veroorzaken.  

 

brengt ter sprake:Persoonlijk leiderschap 

oefening:  Dirigeer leiding gevend 

Dirigeer leiding nemend

   DINER (60 min.) 

Tijdens het diner is het gewenst dat orkestmusici en cursisten mengen en met elkaar in discussie 

raken. Er wordt een reminder uitgedeeld waarop alle kerninformatie op creditcardformaat nog eens 

na te lezen valt. Het dirigeerstokje mag men houden als aandenken. 

 

CONCERT (30 min.) 

De behandelde compositie wordt integraal uitgevoerd door het orkest. 

 

- einde -

TER VOORBEREIDING

• Cursusleider Marcel Geraeds heeft contact met uw bedrijf waarin specifieke problemen en wensen kunnen 

worden geventileerd.

• Een cursus kan gerealiseerd worden twee maanden na aanvraag.

• Afhankelijk van de grootte van de groep en de persoonlijke wens kan er gekozen worden voor een  

symfonieorkest of een ensemble.

• De locatie dient ‘muziekvriendelijk’ te zijn, kan binnen de organisatie, maar kan ook aan het NSC worden 

overgelaten.

• Aantal cursisten onbeperkt, maar maximaal 15 kandidaten voor het orkest in blok 4.



KOSTEN

Vaste kosten cursus:  (incl. materialen)  € 4.000,- (ex BTW)

  - partituur

  - dirigeerstok

  - reminder

  - beamer

  - scherm

Variabele kosten: Ensemble (strijkkwartet)  € 1.200,-

  Ensemble (10 musici)  € 3.000,-

  Orkest (26 man)  € 7.800,-

  Groot symfonieorkest   in overleg

Locatie: Op aanvraag en in overleg  

  Diner in overleg     

Opties: Videoregistratie op USB-stick  € 500,-

  Voorbereidende les dirigeren met piano  in overleg

 

MOTIVATIONAL TALK

Marcel Geraeds vertelt zijn verhaal van de weg naar het beroeps symfonieorkest.

Samen met fi lmfragmenten en een strijkkwartet krijgt u een kijkje in de wereld van het symfonieorkest, 

haar dirigent en de bijzondere manier van communiceren binnen het orkest.

Leiding geven, leiding nemen heeft betrekking op de interactieve manier van leiding geven van een dirigent aan 

het orkest en het controleren van de energiestroom tussen deze partijen. Zeer leerzaam en inspirerend voor het 

leiding geven aan professionals en jong professionals.

Naast het ondergaan van de leiding van een dirigent is het natuurlijk het spannendst wanneer men zelf het 

strijkkwartet mag dirigeren. 75 minuten vol boeiende verhalen, inspirerende videofragmenten van oude meesters 

en de spannende ervaring van het zelf dirigeren.

‘kijken is controleren, luisteren is creëren’ (Carlos Kleiber)

Kijk voor een indruk op: https://www.youtube.com/watch?v=VIzlKJwDyog

KOSTEN 

Motivational Talk inclusief:   € 2.800,- (ex BTW)

  - strijkkwartet 

  - beamer

  - scherm

www.marcelgeraeds.nl      mail@marcelgeraeds.nl      06-82626242


