
Taken van de zangstaf. 
 

De Z.S.: 

- heeft de leiding van de zangworkshop. 

- is betrokken bij het vooravondprogramma, bijvoorbeeld bij het zingen uit 

de zangmappen 

- kan gevraagd worden om tijdens het bal bij diverse dansen te zingen. 

 
Voorbereiding 

 

1. De vergaderingen: 

 De Algemene Staf organiseert de beide stafvergaderingen. Er wordt naar gestreefd dat 

iedereen aanwezig is. De reiskosten voor deze twee stafvergaderingen worden vergoed 

(openbaar vervoer of een vast bedrag per km binnen Nederland). 

 Overleg tussen M.S., D S. en Z.S. voor onderlinge wensen en het afstemmen van het 

repertoire daarop. Dit kan aansluitend op de stafvergadering of in een apart overleg.  

 De reiskosten van één extra vergadering kunnen worden gedeclareerd. 

2. De zangworkshop: 

 Kies het repertoire dat je wilt aanleren 

 Kies het tijdstip van de zangworkshop (in overleg met de staf op eerste stafvergadering) 

3. De bladmuziek: 

 Zorg voor voldoende kopieën van het gekozen zangrepertoire.  

 Declareer de kosten van gemaakte kopieën, insteekhoezen en/of snelhechters (bewaar 

bonnetjes)  

 Neem je bladmuziek mee die je nodig denkt te hebben voor het vooravondprogramma of 

aan het avondbal 

4. Verdere taken: 

 Wat je hebt toegezegd te zullen doen bij de (staf)vergaderingen, zoals bijvoorbeeld: 

 Kiezen van melodie en tekst van de kampkrant  

 Maken van een tekst voor de laatste dans 

 
Op het kamp 

 Zangworkshop geven. Bespreek in de stafvergadering welke ruimte beschikbaar is 

 Deelnemen aan de dagelijkse stafvergadering 

 Zingen bij het vooravondprogramma 

 Eventueel begeleiden van de kampkrant 

 Dagelijkse overleggen over je inbreng tijdens het vooravond programma en het 

balprogramma 

 
Inventaris en andere materialen 

 De M.S. en Z.S. zijn samen verantwoordelijk voor de inventaris. Overleg met elkaar wie 

wat controleert. Het is logisch dat de Z.S. de rode SFE zangmappen controleert en telt. 

 Er wordt een locatie gereserveerd voor het veilig opslaan van de muziekinstrumenten. 

Deze plek kan op slot. 

 
Aan het eind van het kamp:  

 Vul de checklist die in de stafmap zit in 

 Geef de stafmap door aan de ZS van het volgende kamp 

 

Extra: Aan het eind van het laatste kamp 

 Inventariseren van de spullen onder verantwoordelijkheid van de muziekstaf.  

 Helpen bij de eindopruiming, instructie door de A.S. 
  



Uitwerking taken zangstaf en ervaringstips 
 

Onderlinge afstemming met de hele staf: 

 Op de eerste stafvergadering wordt het dagprogramma besproken. Dan wordt ook 

afgesproken wanneer de zangworkshop zal plaatsvinden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

o Zangworkshop in de ochtend, parallel met dans- of muziekworkshop. In dit geval 

moet je ermee rekening houden dat de samenstelling van de groep behoorlijk kan 

wisselen. 

o Zangworkshop in de middag.  

* De deelnemers hoeven dan niet te kiezen tussen de stafworkshops.  

* Het is mogelijk dat de A.S. tegelijk met jouw zangworkshop een workshop door 

deelnemers wil inplannen. Maak hierover vooraf afspraken met de A.S.: b.v. liever 

geen zangworkshop door deelnemers tijdens jouw zangworkshop, in welke ruimte 

wil jij je workshop houden. 

* Door corveetaken kunnen er zangers zijn die eerder weg moeten. 

 Kampkrant: 

Op de eerste stafvergadering wordt het kampthema gekozen. Het is de gewoonte om een 

lied te kiezen waarop alle deelnemers de gebeurtenissen in het kamp kunnen bezingen (de 

kampkrant). Tijdens deze vergadering wordt meestal ook beslist wanneer de kampkrant 

plaatsvindt: b.v. bij de theepauze ’s middags of bij het vooravondprogramma. 

De zangstaf kiest meestal de melodie en maakt een passende tekst op het refrein, 

rekening houdend met het kampthema. 

 

Verdere afstemming met zang-, dans- en kinderstaf 

 Maak afspraken m.b.t.: het kennismakingsprogramma, vooravondprogramma, invulling 

balprogramma samen met de dansstaf/muziekstaf/kinderstaf 

 Als de zangworkshop in de ochtend plaatsvindt, stem dan met kinder- en muziekstaf goed 

af welke locaties gebruikt worden zodat je geen hinder van elkaar hebt. 

 Is het mogelijk/wenselijk om ’s ochtends een keer met de kinderen te zingen 

(bijvoorbeeld tijdens de dansworkshops). Wat is dan het benodigde materiaal? 

 Overleg met de muziekstaf je bijdrage in het balprogramma.  

o Geef bij nummers die je kunt zingen, aan wat je voorkeur is mbt de volgorde van 

de nummers en het tijdstip op de avond. 

o Spreek af of je aanwezig bent of kan zijn als het orkest het balprogramma 

oefent. 

o Soms zijn er deelnemers die ook graag zouden zingen bij het bal. 

 Wordt er ook tijdens de workshops een keer gezamenlijk gemusiceerd/gezongen? 

 Soms kiest de dansstaf een speciale dans als afsluiting van het bal. De zangstaf kan 

gevraagd worden om daarop een passende tekst te maken (slaapliedje of i.d.). 

 

De zangworkshop: 

 Een overzicht van het zangprogramma dat is aangeleerd op de Folkcamps van de afgelopen 

jaren is opgenomen als bijlage.  

 Zorg voor voldoende kopieën van de bewerkingen van waar je aan gaat werken 

 Zonder bladmuziek met de liedteksten is een zangworkshop onmogelijk. Daarvoor 

betalen de  deelnemers niet extra, omdat het bij het kampgeld is inbegrepen. 

 Declareer de kosten die je hebt gemaakt voor het kopieerwerk via je 

declaratieformulier. 

 Het is niet handig om alle kopieerwerk pas op het kamp te doen. Daarvoor heb je geen 
tijd. Zorg ervoor dat je zo’n 40 zangbundels als basishoeveelheid bij je hebt.  

 Als op het kamp blijkt dat je te weinig kopieën hebt, dan kan je op het kamp kopieën 

bijmaken op de printer van de SFE die in het staflokaal staat.  



 De zangbundel mag aan het eind van het kamp onder de deelnemers worden verspreid.  

 Overleg eventueel met de M.S. over een gezamenlijke bundel.  

 Het kan leuk zijn om wat nummers te kiezen die ook bij de muziekworkshop en/of de 

dansworkshop worden aangeleerd.  

 Het leuk om tegen het einde van de week een optreden te geven. Dit kan tijdens het 

vooravondprogramma, door middel van een theeconcert, of op de slotavond. 

 Zorg ervoor dat de workshop op tijd begint.  

 

Begeleiding tijdens het vooravondprogramma 

 Het zingen bij het vooravondprogramma is als “zingen-met-z’n-allen” op te vatten. Het 

wordt meestal geleid door de Z.S. of door een ander die daar goed in is. Spreek goed af 

wie verantwoordelijk is. 

 Hiervoor is de rode Folkcamp-zangbundel op het kamp aanwezig (ca.50 ex.). Een overzicht 

van de inhoud van deze zangmappen vind je in de bijlage. Er zijn ook mini-exemplaren van de 

S.F.E.-zangbundel te koop (via A.S.) 

 De rode Folkcamp-zangbundel is ook digitaal beschikbaar, zie stafmap. 

 Eventueel begeleidt de zangstaf de kampkrant bij het vooravondprogramma, maar deze kan 

ook op een ander moment in het programma zijn ingepland.  

 Bij de grote tent kunnen de muziekinstrumenten niet versterkt worden. 

 Mocht je verder betrokken worden bij het vooravond/familieprogramma, dan zijn de 

gangbare onderdelen hiervan:  familiedans –kampkrant – acts – samen zingen – koffie/thee. 

Soms wordt begonnen met koffie/thee en zingen (de koffie zorgt ervoor dat men op tijd 

komt, zingen uit de mappen geeft de gelegenheid om probleemloos aan te schuiven, 

koffie/thee corveeploeg kan dan bij het vooravondprogramma zijn) 

 

 

Inventaris 

 De stichting heeft muziekinstrumenten en zangmappen die voor deelnemers beschikbaar 

zijn. Muziek en zangstaf zijn ervoor verantwoordelijk dat aan het eind van het kamp alles 

weer compleet en heel op de daarvoor bestemde plek beschikbaar is voor het volgende 

kamp. 
 


