Onze herfstplannen vragen van ons en ook van jullie zangleerlingen uit Deventer en
omstreken, een digitaal opschalen komende maand, mocht er een lock down komen. We
gaan namelijk ook zanglessen en projecten geven in Discord en Jamulus. Er is al een
zangleslokaal in Discord #6271 sinds maandag 26 oktober. Dit met dank aan Jennifer Hes.

Ook hebben we sinds 25 oktober een eigen server in Jamulus met dank aan Stephen O
Reilly.
Dit alles stelt ons in staat om jullie te begeleiden in een online zangles, te repeteren van
duetten en terzetten, ook zelfs met hele koren. Het ingestudeerde mogen we weer
uitvoeren bij onze (kerst)uitvoeringen voor verzorgingshuizen. We gaan bij een
verzorgingshuis een mini kerstmarkt organiseren als er subsidie rond komt. Hopelijk komt
het kinderkoor ook mee zingen met de jongste zangleerlingen van vier jaar oud. Het
verzorgingshuis denkt met ons mee!
Bij het andere verzorgingshuis is ons gevraagd weer een buiten optreden te komen geven
brrrrrr......maar met heaters is het goed mogelijk te maken. Dit alvast ter info. Lijkt het jou
leuk deel te nemen, laat het vast weten in jouw zangles.

Voor onze optredens bij verzorgingshuizen gaan we deze week nog een projectplan en
budgetplan schrijven. Collega Juliette en ik overwegen daarnaast gala kerstoptredens te
gaan verzorgen, heel interactief. Vergevorderde zangleerlingen en begeleiders mogen
hierin ook deelnemen. Zo is er op elk niveau een concert mogelijkheid.
Eind deze week vernemen we of onze eerste subsidie is toegewezen voor het opschalen
van de digitalisering binnen de Zangstudio, waarbij we ook tegemoetkoming in de kosten
van de materialen hebben begroot.
Elke week sluit ik nu één iemand op Jamulus aan en/of oefen er mee op Discord sinds
afgelopen week.
Er is een collega die samen met mij wil oefenen, een koor wil aansluiten in Jamulus etc.
Haar ga ik de tweede week in november antwoorden. Een andere collega wil graag in
kwartet Jamulus nog eens uitproberen.

Ton, een tenor is deze week voor het eerst
aangesloten op Jamulus. Hem viel het nog
wat tegen. Hij had geen interface. Toen ik
ging begeleiden, vond hij het gelijk weer
heel leuk. Ton komt binnenkort weer met
een interface voor een tweede ervaring
met Jamulus. Het was voor het eerst sinds
een jaar dat hij weer kon zingen, vertelde
hij. Hij woont in Venray.

Jet heeft een cursus Jamulus gevolgd en
vond haar online zangles met Jamulus
heerlijk. Ook Jet heeft nu een veel betere
microfoon op mijn verzoek geleend. Jet
woont in de buurt van Markelo. Ofwel….er
komt wel wat bij kijken, maar dan krijg je er
ook wat voor terug.

Anke, wonende in Enschede, wordt komend zaterdag 7 november verbonden en Wouter,
wonende in Deventer, volgt ook binnenkort.
Claveciniste Sophia, uit Londen, is zaterdag 24-10
aangesloten. Zij kan nu meebegeleiden ofwel in de
Basso Continuo groep bij de barokklas of wel als
zelfstandig begeleidster. Het is mogelijk met
haar alleen repetitielessen aan te vragen voor een
zeer betaalbare prijs.

Debbie barokblokfluitiste wordt binnenkort
aangesloten op Jamulus. Wij zullen ook samen met
Sophia muziek inspelen en op het platform plaatsen,
hopelijk ook met Frank, zodat er backingtracks
ontstaan om thuis mee te oefenen.

Frans is op 3 november aangesloten op Jamulus,
waardoor we nu ook onze Barokprojecten online
plaats kunnen laten vinden en backingtracks in
kunnen spelen als er subsidie vrijkomt voor onze
projecten.

Lin en Jennifer zitten al op Discord.
Discord is gebruiksvriendelijker met echter,
naar het lijkt, minder mogelijkheden. Ik kan
jullie wel begeleiden, maar niet
tegelijkertijd een tweede stem zingen.
Discord liet echter zondagavond 1-11
weten dat wij ruisonderdrukking moeten
uitzetten, zowel de leerling als ik, en dan
wel zowel op piano kunnen begeleiden als
zelf een tweede stem kunnen zingen.

Met Jamulus is dit ook allemaal mogelijk. Een
Jamulus server kan daarbij met 150 deelnemers
verbonden worden. Ook kunnen meerdere servers
aan elkaar verbonden worden, zodat het
meervoudige aantal deelnemers mogelijk is.

Online zanglessen met alleen Zoom, Jitsi, FaceTime
blijven mogelijk en gaat aan werken met Jamulus
vooraf. Dit omdat je straks in Jamulus zingt en elkaar
ziet in Zoom, waarbij de audio van Zoom uitstaat met
dat je in Jamulus verbonden bent.

De oudste zangleerling gaat deze week online zangles uitproberen in Zoom, kijken of ze
het op de computer voor elkaar krijgt. We hebben allemaal al enorme digitale stappen
gezet. Met de jongste leerlingen zijn we alleen nog live.
Ook durft iedereen naar de live zanglessen te blijven komen, mede door de enorme
afstand tijdens de zanglessen tussen jullie en mij (6 a 7 meter), het afzuigsysteem en het
ventileren tussendoor. Heel fijn!
Als we deze nieuwe digitale stappen ook nog gezet krijgen, maakt het niet zoveel verschil
meer uit een live zangles of een online zangles, een lockdown of geen lockdown.
We kunnen heerlijk verder ongeacht wat!

Hoe krijg je de software Jamulus eigen gemaakt?
Klik op https://jamulus.io en op Get started.
Alle informatie is er te lezen. Mocht dit toch niet helder zijn, dan sturen wij
een pdf toe, waarin precies staat hoe je je kan aansluiten op Jamulus. Daarnaast krijg je
vijf foto’s toegestuurd, waarop te zien is, hoe je de instellingen moet zetten. Online met mij
kijken we of het al werkt en volgt een eerste gratis proefzangles!
Voor gratis zingen in een Jamulus Internationaal Amateurkoor lees gerust verder.

Dit is een echt Online Internationaal Amateur Jamulus koor. Ik zing er momenteel in mee
om ervaring met Jamulus en online koren in op te doen. We horen elkaar allemaal. Elke
zanger kan, als gewenst, begeleiden. Soms doet de dirigente dit, soms doet Juriaan dit,
die dit koor voor de zomer heeft opgezet en heel soms nog even meezingt.
Je kan heel veel tijdens een repetitie!

Mogelijkheden tijdens een koorrepetitie:
De dirigente gaat repeteren met alleen de bassen. Jij kent jouw sopraan partij ook nog niet
zo goed. Je zet jezelf op “mute” ofwel uit en hoort de bassen nog. Zo kan je jouw eigen
stem ertegen in zingen en merken waar het nog extra oefening behoeft. Vervolgens zet je
op jouw digitale mengpaneeltje alle stemmen uit, oefent dit stukje, zet de partijen aan,
oefent zelf mee en als het lukt zet je jouzelf ook weer aan ofwel “unmute” je jouzelf.

Never a dull moment tijdens een online repetitie.
In dit Online koor zitten momenteel twee Ieren, (met heerlijke Ierse humor), een man uit
Budapest, een Zweedse dirigente, Engelsen, Oostenrijkers en ik. Jullie kunnen je hier ook
voor aanmelden! Ze zijn nu bezig met een kerstprogramma. Er is veel gezelligheid!!
In totaal nemen er acht mannen en vijf vrouwen aan deel. Je kan op het Jamulus Chamber
Communitypagina op Facebook vragen of er plek is voor jouw stem. Ze antwoorden heel
snel. Op maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur wordt er gerepeteerd.
We kunnen bij genoeg animo, ook samen een kleiner ensemble vormen!

