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CURSUSJAAR 2019-2020
JAARTRAINING VOOR STEMPROFESSIONALS
NIEUWE STEMTECHNIEKEN
Speciaal voor (semi) professionals en zeer geïnteresseerde amateurs
bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan deze jaartraining,
1 keer per maand op de vrijdagmiddag of de woensdagochtend. Neemt u
alstublieft per mail contact op als u vragen heeft over in welke groep u het
beste zou passen. anja.kwakkestein@me.com
Sinds Januari 2018 is Anja behalve Certified Master Teacher Estill Voice
Training nu tevens Universal Voice Master Teacher. Dit heeft tot gevolg
dat de inhoud van de jaartraining voor stemprofessionals nu nog
interessanter is geworden. We gaan o.a. werken met het nieuwe boek “De
Universal Voice Guide”. Het is handig wanneer u dit fantastische boek
aanschaft via info@universalvoice.com
Het boek is inclusief alle audio oefeningen.
De jaartraining is ook geschikt voor mensen die weekenden gevolgd
hebben bij het Universal Voice Institute. De jaartraining helpt om de vele
info van zo’n weekend te laten indalen en uitgebreid te trainen.
Omgekeerd is het ook heel interessant voor deelnemers aan de
jaartraining om een weekend te volgen bij het Universal Voice Institute
www.universalvoice.nl
De afgelopen jaren hebben reeds vele zangers, sprekers, zangdocenten,
zangstudenten, stemtherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten,
acteurs, schoolmusici en koordirigenten deze training gevolgd en zij zijn
allen enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe stemtechnieken
bieden. Het is een doorlopende groep, over meerdere jaren verdeeld. Dat
betekent dat er minder en meer ervaren cursisten deel uitmaken van de
groep. De nadruk voor degene met minder ervaring ligt op de persoonlijke
stem ontwikkeling, terwijl de cursisten die al een aantal jaren meedraaien
in de groep, als ze daar behoefte aan hebben, kunnen trainen in het
overbrengen van de technieken.
U kunt dus zowel de ontwikkeling van de eigen zang- en spreekstem
trainen èn door wat u leert tevens de stemtechnische ontwikkeling van uw
leerlingen een boost geven. Uw oren worden getraind in het steeds beter
zangtechnisch kunnen analyseren van stemmen. In de jaartraining werken
we onder anderen met het Voiceprint computerprogramma. Daarmee kunt
u uw stem in beeld zien om zo makkelijker thuis te kunnen trainen.
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Jaartraining lesinhoud:
 Training eigen vaardigheden, de nadruk ligt op het beheersen van de
verschillende onderdelen in oefeningen en in eenvoudige meerstemmige
muziek. U krijgt bouwstenen (klankkenmerken) aangereikt, waarmee u in
verschillende stemkarakters leert spreken en zingen.
 Repertoire zingen in de 4 stemkarakters
 Anatomie
 Methodische / didactische tips met betrekking tot het aanleren van de
nieuwe stemtechnieken aan eigen leerlingen / koren /groepen.
 Wat kan er fout gaan bij het oefenen van de klankkenmerken en de
stemkarakters, probleemoplossingen à la minute
 Live casussen, hetzij uit eigen gelederen of er worden gasten
uitgenodigd met een specifieke stemgebruik vraag
 Inbreng van eigen (luister/ video) voorbeelden uit de praktijk.
 Leren werken met het Voice Print programma
10 Lessen op de vrijdagmiddag en 1 bonus/inhaalles: 20/9, 25/10,
22/11, 20/12, 10/1, 14/2, 6/3, 3/4, 15/5, 12/6, 3/7 bonusles.
Of
10 Lessen op de woensdagmorgen en 1 bonus/inhaalles: 18/9, 9/10,
6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 8/7
bonus/inhaalles.
Cursusgeld: Alleen als gehele cursus te boeken.
10 lessen (een les duurt 2 uur) x €44,58 = €445,80 exclusief btw.
€ 539,42 inclusief 21 % btw.
De cursusprijzen zijn exclusief lesmateriaal, inclusief koffie en thee.
Te betalen per maand, kwartaal of cursusjaar.

De Kruigang 39 6581 CT Malden

www.anjakwakkestein.nl

Leslocatie: Postweg 47a Nijmegen IBAN NL85 INGB 0002360731

06-40405367

anja.kwakkestein@me.com

Er zijn werkgevers die (een gedeelte van) het cursusgeld vergoeden.
Het kan de moeite lonen dit na te vragen.

Leslocatie: Postweg 47a
6523 KS Nijmegen
Tel: 06-40405367
e-mail: anja.kwakkestein@me.com

Eventueel kunt u als cursist van de jaartraining voor stemprofessionals
gratis meedoe met de:
Oefengroep Vocal Leadership op de vrijdagen.
Experimenteren met Vocal Leadership. We oefenen Icebreakers, Vocal
Painting, bodypercussion en Circle Songs enz. Roterend leiderschap. Ruim
een uur dikke muzikale pret gegarandeerd. Mensen die alleen voor het
vocal leadership uur komen en niet de jaartraining voor stemprofessionals
volgen, betalen €7,50 als bijdrage aan de huur en voor de koffie/thee.
De data zijn dezelfde als die van de vrijdagjaartraining voor
stemprofessionals. 15.45 uur binnenkomst, we werken dan van 15.50 tot
17.00 uur. Van harte welkom!
20/9, 25/10, 22/11, 20/12, 10/1, 14/2, 6/3, 3/4, 15/5, 12/6,
3/7

