VOORBEREIDEN
(online) zangles of workshop/cursus met masterclass
De basis voor mijn zanglessen en workshops is Complete Vocal Technique (CVT).
Dit is de populairste zangmethode van dit moment in Europa. Het is voor iedereen te
leren en ik merk in mijn zangstudio dat er snel stappen worden gezet in de goede
richting.
Jij mag zelf aangeven wat je belangrijk vindt en wat je graag wilt leren. Ik help je
daarbij. Daarom ook onderstaande informatie om zo goed mogelijk je les/masterclass
voor te kunnen bereiden en er optimaal uit te halen wat jíj wilt.
Maar zingen is veel meer dan techniek en daarom is het uiteraard ook mogelijk om te
werken aan je interpretatie, improvisatie, voorbereiding auditie, podiumpresentatie,
etc.

Uitkiezen nummer
Kies een nummer of een gedeelte uit een nummer waar je graag aan wilt werken.
Neem vooral iets wat je lastig vindt. Je komt niet optreden maar juist om te leren.
Alle muziekstijlen zijn welkom.
Uiteraard kunnen we ook oefenen zonder een specifiek nummer. Ervaring leert
dat het prettig is om het geleerde gelijk toe te kunnen passen in een liedje.

Suggesties waar je aan zou kunnen werken
Volume: meer of minder.
Bereik: hoger of lager kunnen zingen.
Improvisatie: zing een nummer eens op een andere manier dan je gewend bent.
Stemfuncties leren: Neutral, Curbing, Overdrive, Edge: luister maar eens.
Sound: stoerder, warmer, liever, zoals bepaalde artiest.
Zangconditie: niet meer buiten adem raken tijdens een optreden of één nummer.
Gezond zingen: heesheid of pijn in de keel voorkomen.
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Interpretatie: een nummer met overtuiging en gevoel kunnen zingen.
Effecten: distortion, vocal breaks of bijvoorbeeld vibrato onder de knie krijgen:
luister maar eens hoe dat kan klinken.
Overslaan van de stem voorkomen.
Emoties onder controle houden tijdens het zingen.
Etc……

Praktisch
Neem de SONGTEKST in tweevoud geprint mee.
Eén voor de docent en één voor jezelf.
-Bij een online les graag van tevoren de songtekst mailen.
-Bij een masterclass tijdens een workshop of cursus krijg je vanzelf de nodige
informatie voor het versturen en/of meebrengen.
Stuur de MUZIEK (mp3, YouTube link) waar je mee wilt werken van tevoren op of
neem het mee naar de les op usb.
-Bij een online les kun je de muziek die je wilt gebruiken, zelf vast klaarzetten.
Wel graag op een ander device (tablet, pc, mobiele telefoon) dan waarmee wij
elkaar zien via ZOOM.
-Bij een masterclass tijdens een workshop of cursus krijg je vanzelf de nodige
informatie voor het versturen en/of meebrengen van de muziek.
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