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CHORALE

Activités Extra-scolaires (AES)



Des cours de chorale sont proposés aux 
élèves. Nous allons tout apprendre sur la 
voix, y compris la manière dont la voix 
s'intègre aux harmonies selon le choix des 
chansons. Les chansons de type classique 
seront au centre de nos préoccupations. 
Une chorale avec sopranos, ténors et basse 
(si on peut vous trouver !). Amusez-vous en 
étendant vos gammes vocales a�n de 
chanter toutes les parties d'une chanson.
Nous nous focaliserons notamment sur les 
trios, les quatuors et bien sûr les duos ! Alors, 
venez et invitez vos amis à nous rejoindre 
pour chanter les chansons que vous avez 
choisies !

Choral singing classes will also be o�ered 
to students.  Again, we will learn all about 
the voice, including how your voice will �t 
into the harmonies, the di�erence will be 
the choice of songs. Classical type songs 
will be the focus here. A Choir setting, with 
sopranos, tenors and bass (if we can �nd 
you!).  Have fun by extending your vocal 
ranges so you might sing all parts in a 
song.
Trios, Quartets and of course Duets will be 
our focus here.  So, come join and have 
your friends join so you might sing your 
chosen songs together!

ชั้นเรียนร้องเพลงประสานเสียงสำหรับนักเรียน  
ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงรวมถึงเสียงของ
พวกเขาจะเข้ากับหลักที่ถูกต้องได้ อย่างไรความ
แตกต่างจะเป็นทางเลือกของเพลง เพลงแนว
คลาสสิคจะเป็นจุดสนใจของเด็ก  การออกเสียง
ระดับเสียงโซปราโน อายุ และ เบส เด็กจะสนุก
โดยขยายช่วงเสียงของเขาเพื่อให้เขาร้องเพลง
ทุกส่วนในเพลงและในทุกทำนอง.
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