
ER WORDT GEWERKT IN MASTERCLASS-VORM

In workshops krijgen deelnemers de gelegenheid geboden een ontwikkeling te maken en/ of een 
fijne middag samen te beleven.
Workshops kunnen heel bijzonder zijn. Ze bieden de gelegenheid om buiten ev. muziek les 
verdieping te krijgen op muzikaal vlak, de mens als (amateur) artiest zich te laten ontwikkelen en/of 
gewoon fijn samen te zingen.

DOELSTELLINGEN

MUZIKALE VORMING
- Zingen met begeleiding en de interactie tussen de zanger en de begeleider(s): - Uitwerken van 
een lied/song met pianist
- Leren spelen en zingen in een ensemble
- Leren spelen en zingen in een band.
- Hoe interpreteer je jouw lied/song,
- Over de harmonieen die in de begeleiding onder de zanglijn staan/uitleg over akkoorden en 
improvisatieschema's
- Over de achtergronden van de componist/songwriter. Wat is er bedoeld met de muziek?
- Over de tijd waarin het gecomponeerd werd/wordt- Tijdens de workshops train je zingen en 
spelen voor de andere deelnemers. Tijdens concerten zing en speel je grotendeels voor onbekend 
publiek.
- En vervolgens dit alles leren performen. Leren om te durven zingen en spelen voor publiek.
- Tijdens de workshops train je zingen en spelen voor de andere deelnemers. Tijdens concerten 

zing en speel je grotendeels voor onbekend publiek.
-
PERSOONLIJKE VORMING:
* Individuele vorming, zowel persoonlijk als als artiest.
* Trainen in jezelf presenteren voor een besloten groep, de andere deelnemers * Trainen in de 
muziek te durven gaan, je in te leven
* Uit je hoofd in je lijf te durven gaan
* Bovenstaande hoorbaar te maken in je stem
* Durven dit uit te vergroten, zodat het overkomt op het publiek “Wat rood is komt roze
over”. Deze uitvergroting geeft vaak extra groei, doordat de zanger/instrumentalist zijn/ haar stem/ 
klank instrument en zichzelf vergroot.
De geboden situatie zorgt voor een out of the box denken - doen, waarin groei op diverse 
deelaspecten in de muzikale vorming als persoonlijk vorming mogelijk is.

THERAPEUTSCHE WAARDE:
Veel zangers ervaren dit zelfs bijna therapeutisch, doordat ze stappen durven te zetten, die eerder 
voor onmogelijk werden gehouden.

Aftermovie project “Happy Days” 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=WdmbKMR6KrQ


