Module 6

Inleiden van de gemeentezang (handboek)

Exameneisen
Voorspel
Het kunnen spelen van voorspelen zoals genoteerd in de begeleidingsboeken en behorend tot de voor het examen
gekozen begeleidingen (zie Module 5).

Doelgroep
Organist.
Doelstelling
Het op orgel kunnen spelen van bestaande intonaties en voorspelen voorafgaand aan de
gemeentezang, waarbij rekening wordt gehouden met de functionaliteit van de inleiding binnen een
liturgische context.
Studiemateriaal
- Handboek
- Orgelboeken bij de Geneefse psalmen en de gezangen.
Studieprogramma
Behandeld wordt het leren spelen van intonaties en voorspelen uit bruikbare uitgaven.
Belangrijke onderdelen van het studieprogramma zijn:
- inleiden van een lied
- aansluiting tussen intonatie/voorspel en lied (metrisch en stilistisch)
- inleiden van gezongen liturgische formules uit Orde I van Dienstboek – een proeve, 1.

Afsluiting
Het afsluitend examen vindt plaats tijdens een orgelpracticum, waarin de vaardigheid in het spelen
van liedinleidingen door de kandidaat wordt gedemonstreerd. De inhoud van het practicum bestaat
uit het toepassen van de onderdelen van het studieprogramma die hiervoor genoemd zijn.
Uitgangspunt is een orde van dienst, waarover de kandidaat een week voor het examen kan
beschikken.
N.B.
Module 6 wordt geëxamineerd in combinatie met de Modules 4 (Spelen van orgelliteratuur), 5
(Begeleiden van de gemeentezang) en 8 (Improviseren 1). Zie verder bij COMBI-EXAMEN.
In bijzondere gevallen kan van deze clustering worden afgeweken, dit ter beoordeling van de
examencoördinator.
Indien men zich individueel voorbereidt (dus niet in cursusverband) en men wil deze module (Module
6) afzonderlijk afsluiten, dan wordt door de examencoördinator een keuze gemaakt uit de reeks van
psalmen en gezangen zoals de kandidaat die heeft overlegd (zie Module 5). Hem/haar wordt een
week voor het examen door de examencoördinator meegedeeld welke intonaties, voorspelen hij/zij
moet spelen. Men doet tegelijkertijd examen in Module 6 en Module 5.
Totale speelduur is ca. 10 minuten.
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