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Muziekschool Nicodemus
NIEUWSBRIEF JUNI 2021 

Cursus kleuterinitiatie muziek
Lerares Natascha Samison

Vanaf september start onze school met een nieuwe cursus

kleuterinitiatie muziek. De kleuter gaat op een speelse manier via

liedjes en knutselen de eerste stapjes zetten in de muziek. Niet

enkel de kleuter, maar ook de ouder zal hieraan kunnen

deelnemen. Een moment tussen ouder en kind om deel te nemen

aan een half uurtje vol muzikaal plezier. 

De cursus zal gegeven worden op: 

Zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 9.30 uur 
(kleuters uit het 2de kleuterklasje.)
Zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 10.30 uur 

(Kleuters uit het 3de kleuterklasje)

Prijs: 240 euro voor 20 leuke lesjes muziekinitiatie.

Wat is nieuw

EEN NIEUWE
ZANGLERAAR

NIEUWE CURSUS
KLEUTERINITIATIE
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Nieuwe zangleraar 
ATHAL MELCHIOR VERVLIET

Vanaf september start Athal bĳ
ons in de school voor de cursus
zang.

Deze cursus is zeer uiteenlopend
qua genre en gaat van klassiek tot
pop, jazz en musical.

Athal zal zich het meest
toespitsen op het juist gebruik
van de stem en de ademhaling.

De lessen gaan door op
donderdag vanaf 13.00 uur tot 
 20.00 uur.

Van jongs af aan vond Athal
Melchior een passie in
muziek. Opgegroeid met een
operazangeres en
zanglerares (Eurudike De
Beul) als moeder en een
sounddesigner als vader
werd het als het ware met de
paplepel aangereikt. Vanaf
zijn 6 jaar begint zijn
avontuur doormiddel van
koren, amateurmusicals en
de stedelijke
muziekacademie van Sint-
Niklaas.
Na ervaringen opgedaan te
hebben in meerdere
musicals, waaronder
Sweeney Todd, The Lion King
en Jesus Christ Superstar.
Verder zong hij in koren zoals
Dulci Jubilo, Jeugdkoor
Waelrant en Fine Fleur.

Athal Melchior besloot zich
verder te focussen op zang.
Hij begon in de Jazz-Pop
Studio in Antwerpen, heeft in
L’École Broadway in Brussel
gestudeerd en heeft van vele
privéleerkrachten genoten.
Ondertussen heeft hij zich
ontplooid als autodidact en
heeft de basis van
verscheidene instrumenten,
waaronder doedelzak, gitaar
en piano geleerd.
Uiteindelijk koos Athal
Melchior ervoor om zich te
focussen op de natuurlijke en
authentieke stem en
alternatieve uitbreidingen op
de klassieke methodes. Met
cursussen in de Stig
Severinsen methode, de Wim
Hoff methode en het
boventoonzingen met Jill
Purce vergroot hij zijn visie en
begrip van de menselijke
stem.
Ondertussen studeert hij
verder in de hogere graad
piano en compositie in Sint-
Niklaas, zingt hij lustig verder
in musicals en is hij een van
de vocal coaches van de
VUB-Musical.


