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Welkom bij VocalNote
Super leuk dat je begonnen bent aan Zin(g) in het Zingen.

Muriel van Dinteren

Stap voor stap werken aan een betere zangtechniek.
In 4 modules ga ik je uitleggen hoe je gezond je stem kan
gaan gebruiken, krijg je bruikbare tips voor stem
technieken, ademtechnieken, auditie doen, optredens en
je eerste zanglessen.
Hopelijk heb je al iets kunnen toepassen van de vorige
modules. Deze module gaat over:

3 x Eerste Keer
*Zangles
*Optreden
*Auditie

Met geduld, passie en kennis van
de stem bereik ik de ziel van de

Nou, ik heb er Zin(g) in.

zangers.
Hierdoor vergroot ik hun

Ik wens je veel plezier met het ontdekken van je stem en
je zang mogelijkheden!

stemontwikkeling, talent,
muzikaliteit en het
vertrouwen in hun stem om te
zingen.

Lieve zang groet,
Muriel van Dinteren

Mijn ervaringen als zangcoach

Mijn eerste privezangles was een absolute ramp. :-) De lerares maakte niet echt contact
met mij. Ik moest oefeningen doen zonder uitleg en ze herhaalde steeds wat ik slecht deed.
Ze vertelde niets over mijn stemkwaliteit, muzikalitiet en mijn talent.
De lessen daarop verliepen ook niet echt hoopvol. Ik merkte al snel dat mij dit niet ging
helpen. Mijn droom was opera zangeres worden dus ging ik zonder voorbereiding
auditeren voor het koninklijk conservatorium. Mijn gedachte was dat ik daar wel goed les
zou krijgen. De directie van de muziekschool was erop tegen en stuurde een negatief
advies naar de commissie.
Mijn auditie verliep heel erg rommelig. Ik verslikte me in de koffie en had geen repetitie met
de pianist maar werd aangenomen kon niet wachten om te beginnen.
Was zo trots maar ook heel erg onzeker en nog op de middelbare school en 16 jaar.
Mijn leven zat in een rollercoaster. Problemen thuis, op school en geldzorgen. Mijn ouders
betaalden niet mijn opleiding. Ik vond mijn stem erg lelijk, ikhad een hele harde schelle
sopraan stem.
Mijn eerste optredens waren wel altijd goed. Ik vertrouwde toen wel heel erg op mijn
muzikale gevoel en dat heb ik altijd ingezet. Mijn muzikaliteit is er altijd.
Kortom mijn start verliep niet echt rooskleurig.
Ik weet dus als geen ander hoe het is om voor het eerst naar zangles te gaan, te auditeren
en te performen.
Ik wens je veel plezier met alle tips en opdrachten .
Lieve vocal groet,

Muriel van Dinteren
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Je eerste Zangles is een date met je stem.

Maak een afspraak voor
een proefles.

Doe onderzoek

Kom niet voor
verassingen te staan

WEES GERUST! ELKE ZANGCOACH WEET DAT JE HET SPANNEND VIND.VOOR DE COACH IS HET OOK
SPANNEND. DE COACH ZAL JE ALLE AANDACHT GEVEN.WANT ALS HET GOED GAAT GAAN JULLIE SAMEN
AAN JE STEM EN JE TALENT WERKEN.

BEKIJK VEEL FILMPJES OP YOUTUBE EN ZOEK VEEL SITES OP MET LES INFORMATIE. JE KAN OOK
MEERDERE PROEFLESSEN AFSPREKEN. HOE MEER INFORMATIE HOE BETER JE KEUZE.

HET ZOU KUNNEN DAT JE IETS MOET VOORZINGEN. ZORG DAT JE BENT VOORBEREIDT. NEEM
BLADMUZIEK OF JUISTE INSTRUMENTALS MEE.ALS DAT NOG EEN STAPJE TE VER IS DAN IS DAT OK!
ZEG HET WEL EVEN VAN TE VOREN ALS JE DE AFSPRAAK MAAKT VOOR DE PROEFLES.

Verwachtingen

SCHRIJF VANTEVOREN JE VRAGEN EN VERWACHTINGEN OP. DAT GEEFT JOU EN JE COACH EEN
RICHTING WAAR JE NAAR TOE WILT WERKEN.

Opnamen maken

NEEM JE PROEFLES OP. VIA JE DICTAFOON OF MET JE VIDEO OP JE TELEFOON. TIJDENS EEN LES
GEBEURT ER HEEL ERG VEEL. DAN KUN JE ER RUSTIG NOGMAALS NAAR LUISTEREN

Op tijd

KOM RUIM OP TIJD. DAT VOORKOMT EXTRA STRESS EN JE KAN WENNEN AAN JE NIEUWE OMGEVING.

Kleding

ZORG VOOR MAKKELIJKE KLEDING EN SCHOENEN. NEEM IETS TE DRINKEN MEE, WATER OF THEE.

Plezier

HET ALLERBELANGRIJKSTE IS DAT JE PLEZIER EN VERTROUWEN HEBT IN JE CAOCHING!!!
ENJOY THE PROCES !!!
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Je eerste optreden is super spannend en dat blijft het ook

!

Optreden blijft altijd heel erg spannend. Daarom is het belangrijk om een vaste routine te maken voor je zelf en voor
de band of het team waar je mee werkt. Begin eerst met jezelf.
1) Zorg dat je alle teksten ECHT uit je hoofd kent. Schrijf ze uit zoals je het zingt in een schriftje en neem dat overal
mee. Niets ergers dan je tekst vergeten op het podium. Tijdens repetities alles opnemen en zoveel mogelijk alles uit
het hoofd zingen. Zorg dat je altijd een warming up doet. en herhaal dit voordat je het podium op gaat.
2) Maak een volgorde van de nummers en repeteer deze ook in die volgorde en als je niet het hele nummer speelt
dan de laatste paar maten van het einde en dan door met het volgende nummer. Zo bouw je een natuurlijk routine
op. Je zult merken dat een goede voorbereiding is 90 % van je optreden. Dan kun je vrij zijn om te performen.
3) Zorg dat je een paar dagen van te voren je stage kleding in orde hebt, je make up en heel belangrijk: je
schoenen. Mannen doen daar vaak lacherig over maar ga je schoenen echt goed inlopen en zorg voor stagekleding.
Dat geeft je meer energie dan dat je in je dagelijkse kloffie staat. Voor de dames wil ik adviseren om je make up en
je stage kleding helemaal uit te proberen. Dan weet je hoe lang het duurt en wat je allemaal moet mee nemen.
4) De dag voor het optreden maak je alvast je tas in orde. Zorg voor een extra panty ( dames), haarlak, elastiekjes
en speltjes paracetamol en een energy reep. Je mic en als je die hebt je in-ears. Speel je zonder band zorg dat je
altijd op je phone en een stikkie je instrumentals hebt. Zorg ook dat je genoeg benzine hebt en extra geld voor als je
pech hebt met vervoer. Je zal niet de eerste zijn die in de nacht niet meer thuis komt. je kan ook iemand meenemen
die je rijdt, Gezellig en minder vermoeiend.
5) Wees ALTIJD op tijd! zorg dat je twee uur van te voren op je locatie bent en vraag altijd om een sound check.
6) Neem je handtas mee naar het podium. Er wordt veel gestolen achter het podium in kleedkamers!
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Opdrachten

Opdracht 1 Proef optreden

Neem even de tijd en doe alles wat je moet doen om je klaar te maken voordat je het podium op gaat.
Maak je tas klaar, ga je make up doen, je haar, trek je stage kleding aan met je sieraden, doe je
warming up, vaak is dat minimaal 15 minuten. Heb je ook je social media op orde? Hoe lang duurt dit?
Je zult zien, het is langer dan je denkt.
En ga door je hele set heen., zingend en met alle passen en performance ideeën. Maak op je vloer met
tape de omtrek van het podium zodat je weet wat je beweging ruimte is.
Wat valt je op en wat vind je moeilijk? Reken voor je begint ook de soundcheck er bij.
Schrijf ALLES op wat je tegen komt.

Opdracht 2 Proefles

Deze opdracht gaat over je eerste zangles. Wat verwacht je daarvan? Omschrijf heel duidelijk
waar je tegen nu met je stem tegen aan loopt en wat je wil verbeteren. Het is echt leerzaam om te
weten waar je naartoe wilt werken en of dat ook haalbaar is.
Luister naar je zelf alsof je zelf de coach bent. Kan heel confronterend zijn maar gaat je erg helpen met
je stem ontwikkeling.
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Auditie doen
Auditie doen is bijna nooit leuk. Maar als we verder willen komen in het zingen dan kun je er niet om heen.
Of je nu in een koor gaat zingen of in een musical vereniging of in een band. Ze willen je allemaal eerst horen zingen. Je kunt het het beste zien als een sollicitatie. Soms vragen ze ook om een auditie filmpje.
Hier een paar tips zodat je goed bent voorbereid.
Muziek materiaal: Neem 3 stukken mee die je heel goed kent. Uptempo, low tempo en een favoriete song of Aria. Zorg dat het intro kort is en dat je voor de pianist je blad muziek goed hebt voorbereidt.
De jury heeft niet veel tijd en wil graag meteen horen wat je kan. Soms moet je voor de commissie ook een copy meenemen.
Zorg dat je het met veel overgave en muzikaliteit over brengt. Het publiek of de jury wacht altijd op iemand die zich daarin vrij voelt.
Voorbereiding: Zorg dat je op tijd komt en het liefs 15 minuten vroeger. Bekijk je reis app en check je route.
Vraag van te voren of je kan inzingen en met band of je kan instemmen of dat je je eigen mic moet meenemen. Zorg dat je stem en je lichaam in goede conditie is. Je krijgt maar 1 kans en die moet je
pakken. Laat je coachen op je auditie materiaal. Ga een keer proef auditie doen voor vrienden en familie. Zorg ervoor dat je je nummers echt heel erg goed kent.
Kleding: Zorg er voor dat je er heel leuk uit ziet. Niet te veel stage make up dus niet te overdreven maar goed en fris :-)
Niet te hoge hakken en te strakke kleding. Zorg ervoor dat je kleding schoon is. Als je voor musical auditeert kun je je kleding aanpassen aan de rol. Voor klassiek voor de dames een jurk, rok of broekpak.
Tijdens je auditie: Zorg bij binnenkomst dat je aardig bent tegen iedereen, ook je collega's. De muziek wereld is klein en je komt elkaar altijd weer ergens tegen.
Wanneer je de auditie ruimte binnen komt om te gaan auditeren groet iedereen vriendelijk. Geef iedereen een hand en stel je vriendelijk voor. Luister ook naar de begroeting van de jury.
Vertrouwen: Heb vertrouwen in de commissie en in jezelf. Dat is echt heel erg belangrijk!! De manier waarop je je zelf presenteert kan bij twijfel bij de commissie je net over de streep brengen. Het heeft
geen zin om jezelf af te kraken of jezelf te excuseren. Dat is een teken van zwakte. Als je fouten maakt, houd het voor jezelf. De commissie is niet op zoek naar iemand die niet zeker is. Blijf ter alle tijden
vriendelijk, ook als de commissie je geen aandacht geeft of heel veel aan het schrijven is. Het kan altijd zijn dat ze aantekeningen maken over iets anders of je voor een andere productie willen zien.
Periode na de auditie: Vaak krijg je na de auditie te horen wanneer ze je laten weten of je wordt uitgenodigd voor een tweede of derde ronde. Mijn advies is om niet na te bellen.
Blijf rustig afwachten, uiteindelijk laten ze het je weten. Als je wordt terug gevraagd vragen ze vaak wat je extra moet voorbereiden. Doe dat met dezelfde aandacht als daarvoor en zorg dat je er weer
fantastisch uit ziet.
Wanneer je bent afgewezen vraag aan de organisatie of ze je feedback kunnen geven. Telefonisch of per mail. Zie dit als een positieve ervaring, maar vaak ben je niet de persoon die ze zoeken.
Ik heb heel veel audities gedaan en geen een was hetzelfde. Het aller belangrijkste is dat je ter alle tijden jezelf blijft verbeteren en dat je er 100 % voor gaat!
In de FB live ga ik hier nog verder op in.

Mijn Opdracht is:
Schrijf je auditie uit. Hoe ga je je opstellen en beschrijf een scenario waarin alles verkeerd loopt en ga dat meteen positief oplossen zonder dat je zwak overkomt.
We bespreken het in de live FB groep. Have FUN en zie jezelf staan in je auditie.

Zo, je hebt je derde stap gezet
in Zin(g) in het Zingen
Je eerste zangles , je eerste optreden
en je eerste auditie zijn allemaal stappen
in de goede richting om jezelf te
ontwikkelen als zanger/spreker.
Neem jezelf serieus
In de FB groep mag je je vragen stellen of je
ervaringen delen.
Ik kijk er naar uit om je te helpen.
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