Jan van Seters
Countertenor, Dirigent en Zangpedagoog

Jan van Seters (1967) is woonachtig in Ouddorp. Hij is
getrouwd en heeft 1 dochter.
Al vanaf jonge leeftijd was Jan bezig met muziek. Hij
zong op de lagere school in gelegenheidskoortjes.
Vanaf zijn 16e is hij weer gaan zingen in diverse koren,
onder meer bij het Dirkslands mannenkoor en Chr.
gemengd koor Jeduthun, waar hij soms als solist zong.
Nadat Jan als countertenor wordt ontdekt, volgt
hij jarenlang zangles bij Liesbeth Franken en Hannah Ybeles Smit. Hij geeft
regelmatig concerten, treedt op als solist bij koren, waaronder projectkoor ‘Ars
Musica‘ en ad-hoc ensembles. Ook volgde hij in de loop van de jaren diverse
workshops en masterclasses, waaronder een workshop bij het wereldberoemde
mannen-ensemble’ The Kings Singers’. Daarnaast volgde hij de
vooropleiding van de Schumann academie afdeling klassieke muziek.
In 2003 deed Jan mee met met solistenconcours in Zierikzee waar hij de eerste
prijs won in de afdeling klassiek.
Sinds 2007 is Jan actief als dirigent. Hij dirigeerde o.a. bij een kerkkoor in
Ouddorp en ‘Voice of Joy’ een interkerkelijk gemengd koor uit Rijnsburg.
Momenteel heeft hij 2 koren onder zijn leiding staan: het Ouddorpse
Christelijk gemengde koor ‘Laudate Dominum’ en dames-ensemble ‘Joyfull
Voices’. Hij volgde de basiscursus dirigeren bij Michel Havenith in Zoetermeer en
volgt regelmatig webinars van dirigent Rogier IJmker.
Hij is actief als zangpedagoog en geeft zangles aan diverse zangleerlingen. Ook
heeft hij stemvorming aan koren.

Contactgegevens

Ervaring

Braamstove 6
3253 EK Ouddorp

2007 - 2016

06 50 89 85 48
jseters@gmail.com
www.janvanseters.nl

Van september 2007 tot september 2016 was Jan
verbonden als dirigent van een kerkkoor in
Ouddorp.

Opleiding en
Cursussen
1993 - 2005
Zangles van Liesbeth Franken
2003
Masterclasses gevolgd bij Sietse
Buwalda en Arco Mandenmaker
2005 - 2013
Zangles van Hannah Ybeles
Smit
2005
Vooropleiding Schumman
Academie
2009
Basiscursus Dirigeren
2009
Workshop The Kings Singers

Dirigent kerkkoor Ouddorp

2011 - heden

Dirigent Joyfull Voices
Jan richt in 2011 het dames-ensemble Joyfull
Voices op. In eerste instantie het dames-ensemble vooral bedoeld voor de beste zangleerlingen
van Jan, maar inmiddels is het ensemble uitgebreid met
zangeressen die geen zangleerling zijn.
Het ensemble zingt opwekking, Sela liederen en
klassiek. Er wordt gestreeft naar een zo hoog
mogelijk niveau.
2015 - heden

Dirigent Laudate Dominum
In januari 2015 heeft Jan het Christelijk gemengd
koor ‘Laudate Dominum’ opgericht. Het Ouddorpse koor staat onder leiding van Jan en wordt
begeleidt door organist Elbert van Koppen. Het
koor zingt psalmen, geestelijke liederen en
gezangen en bestaat uit ongeveer 30 leden.
2015 - 2016

Dirigent Voice of Joy
Van juli 2015 tot juni 2016 was Jan dirigent van
het interkerkelijke gemengde koor ‘Voice of Joy’
uit Rijnsburg.

