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

Super leuk dat je begonnen bent aan
Be your own voice stap voor stap werken
aan een betere stemtechniek. In 4 modules
ga ik je uitleggen hoe je gezond je stem kan
gaan gebruiken. Krijg je warming-up tips,
uitleg over hoe je je adem gaat gebruiken, je
volume kan vergroten en dynamiek. je gaat
een stem dagboek bijhouden.

van de spreker.
Hierdoor vergroot ik hun

Je krijgt als bonus mijn adviezen op je
ingesproken filmpje van jouw presentatie.

stemontwikkeling, talent,
volume en het
vertrouwen in hun stem om

Nou, ik heb er zin in.
Ik wens je veel plezier met het ontdekken van
je stem mogelijkheden !

voluit te kunnen presteren

Lieve groet,
Muriel van Dinteren

Mijn taak als zangcoach

Als Stem Coach heb ik de taak om de sprekers en zangers te helpen
hun eigen stem en talent 100 % te ontwikkelen.
Je geeft hen alles wat je weet. Ik zie het als een grote schatkist met
kennis .
Elke klant geef ik een mooie parel, diamand, goud uit mijn schatkist
van ervaringen en kennis.
Elke coaching weer.
De zanger of spreker kan zelf beslissen of ze die willen dragen of niet.
Wanneer je stem coaching volgt zijn er altijd terug komende
onderwerpen waaraan je kan blijven werken en ontwikkelen.
Fysieke en mentale blokkades leer je te overwinnen. Oud spier
geheugen komt ook vaak voorbij en kost tijd om om te zetten.
Ga vandaag al beginnen met een stem dagboek bij te houden.
Zo leer je je eigen stem techniek kennen doordat je gaat inzien
wat je valkuilen zijn en wat je van nature al makkelijk kan.
Je verzamelt nu je eigen schatkist met stemparels.
Veel plezier met het coachen van je eigen stem!
Be Your Own Voice
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De Stembanden

Functie:
De stembanden zorgen ervoor dat je geluiden kunt maken. Daardoor kun je praten en zingen.
Ook proberen de stembanden ervoor te zorgen dat je je niet verslikt.
De stembanden kunnen het strottenhoofd namelijk afsluiten, waardoor er bijvoorbeeld geen voedsel
in je luchtpijp kan komen.
Werking:
De stemspleet kan worden verbreed en vernauwd door de stembanden.
De spiertjes waarmee de stembanden vastzitten in het strottenhoofd zorgen ervoor dat de stembanden naar elkaar toe bewegen.
Daardoor regelen ze hoe wijd de stemspleet is. Door de kleine opening in de stemspleet stroomt lucht, die ervoor zorgt dat de stembanden
gaan trillen. Hierdoor ontstaat er een geluid. Met je keel, tong en lippen kun je dit geluid omzetten in taal.
Vrouwen hebben een hogere stem dan mannen, doordat zij een kortere stembanden hebben.
De tonen die gemaakt worden hebben daardoor een hogere frequentie en krijg je een hoger geluid.
Hoe langer de stembanden, hoe lager het geluid.
Vaal voorkomende stemproblemen:
Je stembanden kunnen ontstoken raken. Een stemband ontsteking kan optreden bij een keelontsteking of een ernstige verkoudheid. Onder
andere door een stemband ontsteking kun je last krijgen van heesheid of schorheid. Daarnaast kun je poliepen krijgen op je
stembanden. Stembandpoliepen zijn bijna altijd onschuldig, maar kunnen wel klachten geven.
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Zoektocht naar je eigen stem

Er zijn heel veel verschillende stemtechnieken. Wanneer je op het internet gaat zoeken zie je
door de bomen het bos niet meer. Het is heel erg moeilijk om de juiste stem- techniek en
stemcoach te vinden die bij je past. Soms is het gewoon geluk. Ga er wel van uit dat iedere
stemcoach zijn /haar uiterste best zal doen om jou te helpen.
Zelf ben ik meerdere keren verkeerd gecoacht om er daarna achter te komen dat ik weer
opnieuw moest beginnen. Toch leerde ik gaande mijn zoektocht iets bij wat ik nog niet had
ontdekt.
Het proces ging alleen veel te langzaam voor mijn gevoel. Ik heb 12 jaar gestudeerd privè en
op het Koninklijk Conservatorium en vele masterclasses gedaan. Een van de problemen waar
ik tegen aan liep was dat Ik voelde dat ik een sopraan was maar als mezzosopraan werd
getraind. Door mijn klankkleur, volume en niet makkelijke hoogte was mijn stemontwikkeling
lastig en werd mijn ware zangstem niet gezien. Mijn eerste grote examen en concerten waren
als een mezzosopraan en ik kon mij daardoor niet goed uitdrukken en voelde mij qua zingen
en performen beperkt.
Het was een hele strijd om uiteindelijk mijn juiste repertoire te mogen zingen en ik zeg
express "mogen zingen" want het voelde als toestemming vragen.
Hoe fijn zou het zijn om meteen je eigen stem te ontdekken en al in je juiste klank reguster te
kunnen oefenen, optreden of mooie opnames te maken.
.
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Stem opdrachten

Opdracht 1

Voor de komende 4 weken ga je alles opschrijven wat je tegen komt over je stemgebruik.
Koop voor jezelf een mooi schrijf boekje en begin daarin je eigen stem-dagboek. Je kan bijvoorbeeld opschrijven of je hees wordt of dat je
voelt dat je adem hoog zit, of dat je vaak commentaar krijgt op je stem gebruik zoals, te hard, te zacht ect. Schrijf ook op of wat je mooi vind
aan je stem.
Zo krijg je een goed overzicht waar je tegen aan loopt en wat je van nature al heel goed kan.

Opdracht 2

Schrijf jouw top presentatie uit waar jij als spreker wilt staan en hoe dat er dan uit ziet.
Denk niet aan wat je nog niet kan maar waar je van droomt. Hoe zie je jezelf staan en hoe wil je je zelf presenteren?
Heb je je zelf wel eens opgenomen? Alleen tekst? en zo ja, wat hoor je dan? Probeer te luisteren als klant en niet naar je zelf. Schrijf op wat je
fijn vind en waar je nu al een verandering in kan aanbrengen.
Maak een presentatie filmpje. Hoeft niet ingewikkeld maar probeer iets uit te leggen en let daarbij op hoe je over komt.
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Opdracht 3

Gebruik je wel eens opwarm oefeningen om je stem en je lichaam voor te bereiden op een webinar of presentatie of het inspreken
van een filmpje? Zo ja weet je ook precies wat je doet?
Elke stem oefening heeft een functie en dus onmiddellijk effect op je houding, adem en je stem gebruik.
Probeer eens heel rustig op een krrrrrrrrr met je tongpunt of een lipthril: bbbbbbbbbbbb of een op een NG van kiNG geluid te
maken en let eens op je adem en of je het van laag naar hoog kan of van hoog naar laag geluid en klank kan maken.
Zo ja, probeer het uit te schrijven hoe dat voelt.
Neem jezelf eens op als je stem opwarmt en wat valt je dan op?
Je kan natuurlijk ook eens op een klinker proberen. Dat is nog spannender. Geen paniek als het niet goed gaat.
Je stem is een spier en je kunt het leren.
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Zo, je hebt je eerste
stappen gezet.
" Bring out the champagne "

leren je stem goed te gebruiken is niet
alleen maar je tekst duidelijk uitspreken.
Er komt veel meer bij kijken.
Je hebt misschien nu al een paar vragen
over je stem of hoe je het beste kan
opwarmen.
Misschien ben je vastgelopen in het
creëren van jouw eigen presentatie.
Dat is allemaal niet erg. Juist dit proces
brengt je dichter bij je stem
In de FB groep mag je je vragen stellen.
Ik kijk er naar uit om je te helpen.
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