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Welkom bij Stem Coach Online

Met geduld, passie en
kennis van de stem bereik
ik de ziel van de spreker.
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Hierdoor vergroot ik hun
stemontwikkeling, talent,

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.

Deze module gaat over Adem techniek.

volume en het
vertrouwen in hun stem

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

om voluit te kunnen
presteren

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

Lieve groet,
Muriel van Dinteren

Mijn taak als stemcoach

Het is vrij uitzonderlijk dat een spreker vanaf het
begin een goede adem techniek heeft ontwikkeld.
Je adem techniek is bijna nog belangrijker dan je stemtechniek
Het is de basis voor een goede stemtechniek .
De meest voorkomende klachten zijn:
Ik zet mijn adem vast.
Ik kan het niet laten stromen.
Ik wil laag ademhalen maar hoe dan?
Ik heb te weinig adem tijdens het spreken.
Ik heb niet genoeg adem voor de hoogte.
Hoeveel adem moet ik pakken?
Ik voel mijn middenrif niet.
We gaan er in deze module mee aan de slag.
Veel plezier met het coachen van je eigen instrument.
Veel plezier met het coachen van je eigen stem!
Be Your Own Voice
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De Adem

Om zonder problemen te kunnen spreken is het belangrijk dat je een goede adem techniek ontwikkeld.
Men noemt de techniek: ademsteun.
Ik noem het ademsupport. Ik merkte zelf dat "steun" mij in verwarring bracht. Ik ging te veel kracht
gebruiken.
Door ademsupport te gebruiken krijg je controle over de uitstromende lucht. Dat is je klank.
Spreken met ademsupport helpt je om:
*makkelijk het einde van de zin te halen,
*een volle spreek stem te krijgen,
*hogere noten te halen,
*een vollere en heldereklank/timbre te maken,
*meer volume te maken tijdens het spreken.
Met een goede ademsupport leer je met je lichaam te spreken en het is ook nog gezonder voor je
stembanden.
Maar ademsupport staat niet op zichzelf.
Ademsupport is een onderdeel van een reeks van 4 stappen. En elke stap heeft invloed op de volgende
stap. Dus de manier waarop je inademt, heeft invloed op de manier waarop je de lucht weer laat
uitstromen en zo verder. Ook heeft het einde van de ademcyclus weer invloed op het begin.
Het is dus een gesloten cirkel.
De beheersing van je ademcyclus is de basis voor een overtuigende en helder klinkende spreker.
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Eerste stap : Inademen

De eerste stap in de ademen reeks is het inademen.
Dat doe je door je neus of mond. In het ‘normale leven’ is het beter om door je
neus adem te halen, omdat je neus als een filter werkt. Daarnaast beschermt
ademen door de neus je ook tegen droge en koude lucht.
Ga je sporten of presenteren, dan ontkom je er niet aan om ook door je mond
te ademen.
De weg van je mond naar je longen is sneller.
Je kan wel door je neus adem nemen tijdens het presenteren maar daar is
nog een andere techniek voor nodig.
Dan neem je lucht alsof je geen voorkant van de neus hebt. Dan visualiseer je
de neus gaten zoals je dat ziet van een schedel. Daar is wel oefening voor
nodig.
Er is een groot een technisch voordeel als je door je mond inademt.
Dan kan je mond al in de juiste stand gaan staan voor het spreken.
Zet overigens bij het inademen wel je keel op open, anders geeft het geluid en
dat is zeer storend voor sprekers, zeker als je een microfoon gebruikt.
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Tweede en derde stap inademen

Stap 2 in de ademcyclus is het verankeren van je adem support.
In de eerste stap van de ademcyclus heb je (abdominaal) ingeademd door je buik naar voren te laten vallen
en je flanken breed te maken. Bij de tweede stap span je je flanken aan om ze breed te houden, zodat je
middenrif afgeplat blijft.
De eerste en tweede stap van de ademcyclus duren samen meestal maar een fractie van een seconde.
Het eind van de tweede stap is de uitgangspositie voor de derde stap: het inzetten van de ademsupport
tijdens het uitademen(het zingen dus).
Dat doe je door tijdens het uitademen je flanken breed te houden, waardoor je middenrif afgeplat blijft.
Daarmee heb je de beste controle over het uitstromen van je klank.
Die ademsupport is niet altijd even gelijk. De minste ademsupport is nodig als je op een (voor jou) gemiddeld
volume en op gemiddelde toonhoogte spreekt. Je moet extra ademsteun geven als je heel hoog, heel laag,
heel hard of heel zacht spreekt. Want deze manieren van spreken vragen meer controle, dus meer ademsupport.
Als je meer ademsupport hebt, dan moeten je flanken harder werken om het middenrif plat te houden.
Doordat je tijdens het presentern varieert in toonhoogte en volume, zal je ook gaan variëren in ademsupport tijdens
een lange gesproken frase. Maar wat er ook gebeurt, laat nooit je ademsupport los als je nog niet uitgesproken bent.
Je houdt dus je ademsupport net zo lang actief totdat je weer adem neemt voor de volgende zin.
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Vierde stap: Los Laten van de adem support

Het loslaten van de ademsupport als je klaar bent met spreken van je
spreekzin. Je gaat de ademsupport pas loslaten als je geen klank meer voortbrengt.
Dat lijkt gemakkelijk, maar is heel lastig!
Veel zangers / sprekers hebben de neiging om net vóór het einde van de klank /zin de
ademsupport al los te laten. Het maakt niet uit hoe lang de zin is. Het is een mentale kwestie.
Je bent pas klaar aan het einde van je zin. Dus pas loslaten als je écht uitgesproken bent.
Als je de ademsupport op de juiste manier loslaat, valt je buik naar voren en stroomt er
automatisch lucht naar binnen. Daarmee zijn we weer aangekomen bij de eerste stap van
de ademcyclus.
De eerste stap kan alleen maar goed plaatsvinden, als je de vierde (dus laatste) stap goed
hebt afgesloten. Laat je te vroeg je support los, dan krijg je aan het einde van de vierde stap
een gevoel van ademtekort. Dit kan ertoe leiden, dat je daardoor als reflex bij de eerste stap
zoveel mogelijk lucht inademt. Daardoor raak je je lucht weer te snel kwijt, met als gevolg
dat je bij de vierde stap naar nog meer adem wilt nemen.
Zo kan je ademcyclus veranderen in een vicieuze cirkel van te veel adem pakken.
De vierde stap gaat meteen weer over naar stap èèn. Probeer dit vaak te oefenen tot het
één beweging wordt. De lengte van de derde fase (het spreken zelf) hangt natuurlijk af van de
lengte van de zin die je spreekt.
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Opdracht 1

Ga voor voor de spiegel staan met een strak topje en kijk naar je buik en je flanken wat er gebeurt
als je inademt.
Kijk ook of je schouders omhoog gaan en of je borst been omhoog gaat.
Schrijf je observaties op in je zangdagboekje.
ben benieuwd wat je allemaal ziet en deel het in de FB groep.
Je zult zien dat iedereen anders ademt.
Opdracht 2

Probeer er achter te komen hoe je lichaam reageert als je veel adem uitblaast.
Houd je het tegen?
Houd je het ergens vast?
Gebruik je kracht?
Voel je het in je strottenhoofd?
Opdracht 3

Neem door je mond adem en blaas uit op een lange sssssss, probeer het ook met onderbrekingen.
dus SSSSS.....SSSSSSS..
Terwijl je dat doet gaat je middenrif voor jou reageren. Wat gebeurt er? Wat voel je in je buik?

Opdracht 4

a) Neem nu op dezelfde manier adem en ga uit op een lipprol of een krrrrrr. dus op de KRRRRRRRR of PPPPPPPPPPP
b) Kijk eens wat er gebeurt met je snelheid van je adem en je klank.
c) Gebruik je volume?
d) Kun je het volume vergroten terwijl je de krrr of de lipprol doet?
c) Nu pak je weer adem en zing je een klinker met een ZZZ er voor.
Dus zzZAAAAAA, zzZOOOOOO, zzZOEOE, zzZIEIEIEIEIE, zzZZEEEEE.
d) Let een op hoe je buik en je middenrif reageert.
Ik ben benieuwd wat je allemaal voelt en ziet.
je kan dit goed voor de spiegel doen.
Kijk goed naar jezelf en leer van je eigen geluid en lichaam.

Zo, je hebt je tweede
stap gezet.
Adem + Energie = Klank
Leren presenteren is niet alleen maar
een tekst oplezen.
Er komt veel meer bij kijken.
Je hebt misschien nu al een paar vragen
over je ademsupport .
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.

Muriel van Dinteren

