CLOSE HARMONY WEDNESDAY
Close Harmony voor beginners - kleinschalig en persoonlijk
4x op woensdagavond 20.30-21.30u

Heb je altijd in een koor willen zingen, of ooit willen ervaren hoe het is om met meerdere stemmen in
harmonie te zingen? Dan is dit nu je kans!
Iedere eerste woensdag van de maand starten we met een nieuwe reeks.
Ervaar hoe bijzonder het is om bekende pop en gospel liedjes in een groep te zingen, zonder
instrumenten. Ervaar hoe het voelt om niet alleen de melodie van het liedje te zingen, maar ook
lagere of hogere lijnen die de harmonie creëren en aanvullen…
In een koor zingen is niet alleen erg gezellig, maar ook een stap in je ontwikkeling als zanger/
zangeres. Je leert hoe je een harmonie moet zingen, daardoor ontwikkel je je gehoor en je gevoel
voor muziek. Je leert hoe het is om zonder begeleiding te zingen, daardoor ontwikkel je ook je
ritmische gevoel.
Het koor repeteert één keer per week en zal een (online) optreden toe werken. Dan kunnen we het
resultaat en de mooie arrangementen aan vrienden en familie laten horen.
De workshops worden gegeven door Emily Coomber, docent bij Zang en Co. Emily studeerde in
2009 cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam voor zang. Ze tourde met o.a. De
Koninklijke luchtmachtkapel, De Marinierskapel en het Malando Orchestra, daarnaast zong ze in de
close harmony groep ‘YesSister, JazzSister’ welke ze ook oprichtte. Emily houdt ontzettend van close
harmony, vandaar dat zij de uitgelezen persoon is om deze workshop-reeks te leiden!

Lestijd: 4x op woensdag 20.30-21.30u
Data: start iedere eerste woensdag van de maand
Locatie: Waldeck Pyrmontkade 660, Den Haag
Kosten: €110,- incl. 21% BTW (restitutie is niet mogelijk)
Groepsgrootte: 4-6 personen
Interesse?
Kijk op www.zangenco.nl/projecten-den-haag naar video’s van de Close Harmony Projecten.
Geef je op voor de Zang en Co Close Harmony Projecten door op www.zangenco.nl/contact het
contacBormulier in te vullen ovv Close Harmony Project Beginners.
Natuurlijk houden we rekening met de corona-maatregelen zoals hygiënische maatregelen, goede
afzuiging/luchttoevoer, voldoende afstand in zigzag formatie.

