VOCAL GROUP BEGINNERS
- KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK Iedere eerste donderdag van de maand start een nieuwe reeks Vocal Group voor Beginners.
Er wordt in een kleine groep gewerkt aan het samen zingen. Dit is nl totaal anders dan solisJsch zingen.
Je leert hoe je jouw klankkleur, Jming, dynamiek etc aanpast zodat je samen nog veel mooier en meer
als een geheel gaat klinken. En het is natuurlijk erg ﬁjn en gezellig om samen te zingen!
Zou je graag in een koor willen zingen, maar heb je het idee dat je eerst Jps en tools nodig hebt voordat je
deze stap durR te zeSen? Ook dan is goed idee om eerst lessen bij de Zang en Co Vocal Group te volgen,
ervaring op te doen en daarna de stap te kunnen zeSen naar een koor!
Ècht samen zingen bij de Zang en Co Vocal Group voor beginners:
De Vocal Group zingt swingende liedjes, met mooie meerstemmigheid,
liedjes waardoor je geraakt wordt of waarvan je blij wordt.
De Zang en Co Vocal Group zal op de donderdagavond om 21.00u les hebben.
Er wordt veel aandacht besteed aan een goede ademhaling en zangtechniek, zodat je jouw stem
nog beter leert te beheersen en deze hierdoor groeit.
Samen zingen is een kunst op zich en als een groep dit goed beheerst, is dit het ulJeme wat je in samenspel
kunt bereiken. Dit doel wordt nagestreefd. Iedereen heeR een eigen karakter en eigen stemgeluid, het is de
kunst om dit zo in te zeSen zodat je ècht samen gaat zingen, met je eigen stem, maar met de juiste
verhoudingen en klanken van iedereen samen.
Lisa neemt de zangers/zangeressen mee in deze zoektocht en laat jullie kennis maken met
verschillende muzieksJjlen, grooves en samenklanken.
Thuis kun je oefenen met de bladmuziek en kun je online de opnames per stem beluisteren.
Tijd: 4x op donderdagavond 21.00-22.00u
Niveau: Beginners
Kosten: 4 lessen voor 110,- incl 21% BTW, resJtuJe is niet mogelijk)
Data: start eerste donderdag van de maand
Aantal deelnemers: min 4 max 6
LocaBe: Sutjensdwarsstraat 4, Weert
Interesse?
Kijk op www.zangenco.nl/projecten-weert naar video’s van de Vocal Groups!
Geef je op voor de Zang en Co Vocal Group door op www.zangenco.nl/contact het contaccormulier in te
vullen ovv Vocal Group Beginners.

