
Handleiding Vivace en bladmuziek

In principe verzorgt en betaalt de vereniging de bladmuziek. De zangers dragen bij in de kosten via 
de contributie.

Bij zangvereniging Vivace zijn de volgende soorten bladmuziek in gebruik:

1.  gedrukte bladmuziek, gehuurd door de vereniging
2.  gedrukte bladmuziek, in eigendom bij de vereniging
3.  door de dirigent vervaardigde en vermenigvuldigde bladmuziek
4.  gedrukte bladmuziek, in eigendom bij individuele leden

Bij voorkeur huurt de vereniging bladmuziek. Is bepaalde muziek niet te huur dan wordt de muziek door 
de vereniging gekocht of door de dirigent zelf vervaardigd.
Gezien de hoge kosten van bladmuziek en de beperkte financiële middelen van het koor, wordt bij aankoop 
aan de zangers gevraagd of zij bereid zijn de muziek op eigen kosten aan te schaffen.
Gehuurde muziek bestaat veelal uit aparte stempartijen, terwijl veel zangers het plezieriger vinden om vanuit een
koorpartituur te zingen. Er bestaat dan de mogelijkheid om via het koor zo’n koorpartituur aan te schaffen.  Zelf 
aanschaffen kan eventueel ook, maar informeer dan eerst welke uitgave gewenst is!

Op het illegaal kopiëren van bladmuziek staan boetes. Alleen muziek waarop de rechten verlopen zijn 
of die zelf is vervaardigd mag in gekopieerde vorm worden gebruikt. Bij een uitvoering kan altijd 
controle plaatsvinden. Het is de zangers daarom niet toegestaan bij uitvoeringen van zelfgemaakt
e kopieën te zingen.

Ieder lid heeft een Vivace-map die bewaard wordt in de stemgroepbak in de oefenruimte.
Nieuwe muziek wordt door de bibliothecaris uitgedeeld of (bij afwezigheid van de zanger) in de Vivace-
map gedaan.

De leden zorgen er voor dat alle bladmuziek aan de voorzijde is voorzien van de naam van de zanger: met 
potlood als het gaat om muziek die is gehuurd of eigendom is van de vereniging, met pen als het gaat 
om muziek die eigendom is van de zanger. 

In bladmuziek die door de vereniging is gehuurd of aangeschaft mogen uitsluitend met potlood 
aantekeningen worden gemaakt. Het gebruik van markeerstiften is niet toegestaan.

Bladmuziek mag mee naar huis worden genomen om te studeren. De Vivace-map blijft echter altijd in 
de oefenruimte. 

Na de uitvoering van een stuk of als een stuk niet meer in studie is, zal de bibliothecaris vragen de door Vivace 
gehuurde of aangeschafte muziek, voorzien van de naam van de zanger,  in te leveren voor een bepaalde 
datum. Is de muziek niet op tijd ingeleverd of beschadigd, dan worden de kosten van die muziek (dus 
de nieuwwaarde) bij de zanger in rekening gebracht.
Uiteraard wordt alle bladmuziek die door Vivace is gehuurd of aanschaft ingeleverd bij beëindiging van het 
lidmaatschap. Niet ingeleverde muziek wordt in rekening gebracht.
Muziek die zangers in eigendom hebben, maar die niet in studie is, wordt mee naar huis genomen (dit 



ivm het gewicht van de stemgroepbakken).

Bij uitvoeringen zit de bladmuziek in een zwarte zangmap die eigendom is van de vereniging. De map 
wordt door de bibliothecaris tijdig uitgedeeld en direct na de uitvoering weer bij de bibliothecaris 
ingeleverd. Eventueel kan ook worden gebruik gemaakt van zwart kaftpapier of een eigen zwarte 
zangmap, de bibliothecaris informeert de zangers daarover per concert.
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