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Even voorstellen

• Betty Kooij, voorzitter
• Siska Ursem, secretaris en ledenadministratie



Het Nederlands Gebaren Koor is een onderdeel van de 
Stichting Plots- en Laatdoven.

www.stichtingplotsdoven.nl

http://www.stichtingplotsdoven.nl/


NGK is een activiteit om

• Ontspannen samen te zijn met “lotgenoten”
• Met elkaar zingen in gebaren
• Genieten met elkaar en van de muziek
• Doof-/slechthorendheid zichtbaar maken



Nederlands Gebaren Koor (NGK)

• Opgericht 27-12-2011
• Initiatiefnemer Peter Raggers. 
• Toenmalig voorzitter van de stichting

Plots- en Laatdoven
• Plezier in het beleven van muziek middels NGK



Challenge

• Ontstaan september 2016
• Uitdaging in soort liedjes



Repetitie NGK

• Mededelingen Voorzitter
• Opwarmen
• Oefenen van repertoire



Repetitie NGK

• Pauze van 15 minuten
• Oefenen van repertoire
• Afbouwen van de ruimte



Repetities



Opwarmoefening

• Doe hetzelfde
• Mimiekoefening



NGK is een activiteit om

• Ontspannen samen te zijn met “lotgenoten”
• Met elkaar zingen in gebaren
• Genieten met elkaar en van de muziek
• Doof-/slechthorendheid zichtbaar maken



De leden van het Nederlands Gebaren Koor zijn

• Plots- en Laatdoof
• Slechtorend
• Doof
• Doofblind
• Horend



De intentie van het koor

Liedjes uitdragen in NmG met versterkende eigenschappen 
van het NGT. 



Het NGK bestaat uit:

• 33 koorleden
• 2 dirigenten en 1 reservedirigent
• Een geluidstechnicus
• 1 schrijftolk, 1 NmG tolk en 1 NGT tolk





Dirigent Emma de Esch

• Tolk NGT en schrijftolk
• Muziektolk
• Vanaf jeugd in verschillende                           

harmonieën en fanfare
• speelt dwarsfluit, piccolo en     

baritonsaxofoon
•Veel ervaring komt goed van pas                                                                                              

bij NGK



Dirigent Sharon van der Borden-Wisse

• Tolk NGT
• Muziektolk
• Sinds jeugd muziekles en   

zong zij in verschillende 
koren

• Speelt dwarsfluit en piano
• Pianist bij kinder- en 

tienerkoor



Reservedirigent Hanneke de Raaff



Geluidsman Remco Koolen

• Geluidsboxen van optimale kwaliteit
• Dreunen en voelen van muziek
• Het bijstellen van de muziek tijdens

het zingen



Tolken aan het werk



Schrijftolk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcj5Dv9c3ZAhWNaVAKHRCVAqAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.schrijftolk.org/schrijftolk&psig=AOvVaw0jR8CmF2AbQ03Xz1OA0vUk&ust=1520089785636913




Dirigenten



Taken dirigenten

• Artitstieke leiding
• Vertalen en vertolken van de liedjes, in Nmg, NGT, ASL 

en vrije interpretatie
• Filmpjes voorzien van ondertiteling voor oefenmateriaal



Optredens

• Samenwerking met andere koren
• Optreedverzoeken
• Koorleden genieten van optreden



Samenwerkingsverzoeken

• Van Abbe museumkoor
• Samenwerking met andere koren.



Met van Abbe museumkoor



Optreedverzoeken

• Verschillende soorten optredens
• Keuze maken voor wie optreden
• Voor organisaties, instellingen, evenementen
• Hoeveelheid optredens
• Voorbeeld: optreden bij onze leden





-



Liedje in gebaren

Refrein:
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 



?



Tot Slot

• Nieuwsgierig
• Tips en adviezen voor ons
• Contact dirigenten
• Doneren / sponsoren
• Optreedverzoeken
• Samenwerkingsverzoeken
• Vriend van het koor



Bezoek onze website

• www.nederlandsgebarenkoor.nl
• Facebook: Het Nederlands Gebarenkoor
• Twitter:  @gebarenkoor

http://www.nederlandsgebarenkoor.nl/


Bedankt voor uw aandacht!
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