
CLOSE HARMONY WEDNESDAY
Close Harmony Mannen Project - kleinschalig en persoonlijk

5 lessen op woensdag van 21.30-22.30u

Zang en Co start met een Close Harmony Project voor mannen. Dit project is voor zangers die nog 
geen ervaring hebben met het meerstemmig zingen of het 
lastig vinden om meerstemmig te zingen. 
Het kan als voorbereiding dienen op het Close Harmony Project van Zang en Co, voor een koor, of 
voor het zingen van bijv 2e stemmen in een band of andere setting.

Er wordt in de lessen o.a. gewerkt aan:
• het zingen van een baslijn, met bijbehorende oefeningen om het gehoor te trainen
• lijnen die ritmisch gelijk lopen met de melodie
• lijnen die een andere melodie of ritme hebben dan de melodie
• canons (voor o.a. onafhankelijkheid)

Tijdens de opwarming van de stem wordt het gehoor ook direct getraind door oefeningen in 
majeur/mineur, intervallen, akkoorden, het zingen van een bepaalde toon in het akkoord.
Natuurlijk komen al deze onderdelen samen in liedjes die in de lessen behandeld worden.

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 21.30-22.30u
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
Bij 3 personen 45 min les, bij 2 personen 30 min les.

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	
contactformulier in te vullen o.v.v. Close Harmony Project Gevorderden

Natuurlijk houden we rekening met de corona-maatregelen zoals hygiënische maatregelen, goede 
afzuiging/luchttoevoer, voldoende afstand in zigzag formatie.

http://www.zangenco.nl/projecten-weert
http://www.zangenco.nl/contact



