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MASTERCLASS SOLOZANG
Dit is een uitgebreide zangcoaching in kleine groepjes, bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om intensief aan een
solostuk te werken. Je kunt bijvoorbeeld als bestaand zanggroepje een masterclass doen maar je kunt ook een
gelegenheidsgroepje bijeen zoeken.
Deze lessen verlopen volgens een masterclass-principe. Er zijn maximaal vier actieve deelnemers die elk een -reeds
ingestudeerd- solostuk meenemen. Elke deelnemer draagt zijn of haar stuk voor (met pianobegeleiding). Na elke
voordracht kijken we met z'n allen naar de positieve punten en naar wat voor verbetering vatbaar is. Ik lever daarin mijn
aandeel als zangcoach, maar zorg er ook voor dat elke actieve deelnemer zich veilig voelt en blijft voelen. Zo is een
belangrijke voorwaarde dat elke kritiek van de luisteraars positief en opbouwend is.

Mijn doel is om te werken aan verbetering van klank, dictie, overdracht en presentatie, om je te stimuleren oude dingen los
te laten en nieuwe uit te proberen en om je zelfvertrouwen te vergroten.
Je bent geheel vrij in je keuze van je repertoire. Enige voorwaarde is dat het stuk al goed gekend moet worden. Graag de
akkoorden erbij zoeken en meenemen!

Er is een microfoon aanwezig. Indien gewenst kun je daar gebruik van maken. Tips en tricks voor microfoongebruik komen
dat vanzelf aan de orde.

Passieve deelname
Passieve deelname aan deze lessen is uitermate leerzaam. Het is ongelofelijk hoeveel kennis je opdoet door te observeren,
te luisteren en te verwoorden wat ze hoort en ziet.
Het is de bedoeling dat elke actieve deelnemer minimaal 1 passieve deelnemer meeneemt.
Uiteraard kan iedereen meedoen aan de warming up.

Data, tijden en aanmelding
Data zullen in overleg gepland worden. Het handigst is om je als groep (minimaal 3, maximaal 4 personen) aan te melden
en al enig idee van een geschikte datum te hebben. Indien je je als individu aanmeldt dan kijk ik wanneer en met wie ik je
in kan passen.

Prijzen
De lesprijs hangt af van het aantal deelnemers. Een les duurt 90 minuten. De les gaat door bij een minimum van drie actieve
deelnemers.
3 actieve deelnemers: 35,00 per persoon.
4 actieve deelnemers: 30,00 per persoon.
Passieve deelname + inzingen: €12,00 per persoon
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