CURSUSJAAR 2017-2018
JAARTRAININGEN VOOR STEMPROFESSIONALS NIEUWE STEMTECHNIEKEN:
O.A.: ESTILL VOICE TRAINING EN INTERESSANTE TECHNIEKEN UIT ANDERE
STROMINGEN (Pahn, UVS)
Speciaal voor (semi) professionals en zeer geïnteresseerde amateurs bestaat er de
mogelijkheid om deel te nemen aan deze tweejarige training, 1 keer per maand op de
vrijdagmiddag. Voor (ver) gevorderden wordt een verdiepingscursus georganiseerd.
De afgelopen jaren hebben reeds vele zangers, sprekers, zangdocenten, zangstudenten,
stemtherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, acteurs, schoolmusici en
koordirigenten deze 2-jarige training gevolgd en zij zijn allen enthousiast over de
mogelijkheden die de nieuwe stemtechnieken bieden.
Deze mogelijkheden betreffen zowel de ontwikkeling van de eigen zang- en spreekstem,
alsmede de stem technische ontwikkeling van uw leerlingen. Tevens worden uw oren
getraind in het steeds beter zangtechnisch kunnen analyseren van stemmen. In de
jaartraining werken we met het Voiceprint computerprogramma. Daarmee kunt u uw stem
in beeld zien om zo makkelijker thuis te kunnen trainen.
In het kader van de methodische en didactische ontwikkeling van de deelnemers wordt
vanaf het tweede jaar incidenteel gebruik gemaakt van proefpersonen. U kunt, wanneer u
de EVT technieken goed beheerst en de landelijke 5-daagse EVT training heeft gevolgd,
verder studeren voor het EVT CFP (Certificate of Figure Proficiency). Na een behaald
proefexamen kunt u dan bij een in Nederland woonachtige Estill CCI (Certified course
instructor) het CFP voiceprint examen doen.
Jaartraining 1e jaar: voor degenen die de basis en/of vervolg avondcursussen in mijn
studio hebben gevolgd en voor mensen die beroepsmatig met (hun) stem(men) werken
en nog niet zo veel weten van nieuwe stemtechnieken.
 Training eigen vaardigheden, de nadruk ligt op het beheersen van de verschillende
onderdelen in oefeningen en in eenvoudige meerstemmige muziek. U krijgt
bouwstenen aangereikt, waarmee u later in verschillende stemkwaliteiten kan spreken
en zingen.
 Anatomie
 Methodische / Didactische tips met betrekking tot het aanleren van de nieuwe
stemtechnieken aan eigen leerlingen / koren /groepen.
 Leren werken met het Voice Print programma
Inbreng van eigen (luister/ video) voorbeelden uit de praktijk wordt aangemoedigd.
Een nieuwe 1e jaars groep start in September 2018.
(Indien u graag dit jaar wilt beginnen, stuurt u dan aub een email.)
Jaartraining 2e jaar en hogere jaren: voor degenen die al enigszins ervaring hebben
met nieuwe stemtechnieken.
 Verdere ontwikkeling eigen vaardigheden, de stem kwaliteiten staan centraal,
integreren hiervan in eigen repertoire, repertoire zingen in een bepaalde kwaliteit.
 Anatomie
 Leren lesgeven in de nieuwe stemtechnieken. Eerst aan elkaar, maar ook aan
leerlingen die u mee kunt nemen uit de eigen lespraktijk.
 Oefenen met Voice Print.
10 lessen van 2 uur op vrijdagmiddag en 1 nog in te plannen inhaalles van 12.30 uur tot
14.30 uur.
29/9, 27/10, 24/11, 15/12, 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 22/6.
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e-mail: anja.kwakkestein@me.com

Jaartraining ver-gevorderden:
Een uur per maand bijhouden van de nieuwe stemtechnieken en op de hoogte gehouden
worden van nieuwe zangtechniek ontwikkelingen.
. Perfectioneren eigen vaardigheden figures / kwaliteiten / repertoire
 Anatomie
 Wat kan er fout gaan bij het oefenen van de kwaliteiten, probleem oplossingen à la
minute
 Live casussen
 Training voor het Voiceprint examen indien gewenst.
10 Lessen van een uur op de vrijdagmiddag (en 1 nog in te plannen inhaalles)
van 14.45 uur tot 15.45.
29/9, 27/10, 24/11, 15/12, 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 22/6.
Nieuw!
Oefengroep Vocal Leadership:
Experimenteren met Vocal Leadership. We oefenen Icebreakers, Vocal Painting,
bodypercussion en Circle Songs enz. Roterend leiderschap. Volg je het eerste uur
(stemtraining ver-gevorderden), dan is dit tweede uur gratis. Mensen die alleen voor het
tweede uur komen betalen €7,50 als bijdrage aan de huur en voor de koffie/thee.
10 bijeenkomsten van een uur op de vrijdagmiddag van 15.45 uur tot 17.00 uur.
29/9, 27/10, 24/11, 15/12, 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 22/6.

Aanmelden:
Aanmelden kan per email: anja.kwakkestein@me.com
Betalingsmogelijkheden:
Het cursusgeld kan in 1 keer voldaan worden of in 3 of 10 termijnen. U krijgt een factuur
per email. Er zijn werkgevers die (een gedeelte van) het cursusgeld vergoeden.
Het kan de moeite lonen dit na te vragen.
Cursusgeld 1e jaar, 2e jaar en hogere jaren:
Bij deelname van 7 personen voor 10 lessen van 2 uur (plus 1 gratis bonus les)
€ 428,68 excl btw. Btw 21% €90.02.
Totaal €518,70. Bij kleinere groepen prijs op aanvraag.
Alleen als gehele cursus te boeken.
Cursusgeld ver-gevorderden:
10 Lessen van een uur (plus 1 gratis bonus les) €214,38 excl btw. 21% btw €45,02
Totaal: €259,40 21% btw voor 10 lessen van een uur.
Alleen als gehele cursus te boeken.
Oefengroep Vocal Leadership:
Voor deelnemers aan het eerste uur (cursusjaar 3 en verder) is dit gratis, voor andere
professionele musici die willen trainen kost het €7,50 per keer als bijdrage in de huur van
de ruimte en voor de koffie/thee. Vanaf 15.45 uur binnenkomst, we werken van 16.00 uur
tot 17.00 uur.
De cursusprijzen zijn exclusief lesmateriaal, inclusief koffie en thee.
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