Be your own voice
Stap voor Stap werken aan
een betere stem techniek
Muriel van Dinteren

Welkom bij Stem Coach Online
Met geduld, passie en kennis van de stem bereik ik
de ziel van de spreker.
Hierdoor vergroot ik hun stemontwikkeling, talent,
volume en het
vertrouwen in hun stem om voluit te kunnen
presteren

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 de Lax Vox methode.
Voor de zangers onder jullie nog een leuke
repertoire lijst
Je krijgt als bonus mijn adviezen op je ingesproken
filmpje van jouw presentatie.
Nou, ik heb er zin in.
Ik wens je veel plezier met het ontdekken van je stem
mogelijkheden!

Lieve groet,

Muriel van Dinteren
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Mijn taak als stemcoach

Mijn eerste keer dat ik in contact kwam met de Lax Vox methode was na een zware
keelontsteking. Het lukte mijn niet om mijn stembanden weer sluitend te krijgen.
Ik had wel vaker een ontsteking gehad en door kleine oefeningen met rust nemen
kwam ik er binnen twee weken altijd weer boven op.
Na twee maanden heesheid en vrees voor stemband poliepen of knobbels ben ik
uiteindelijk naar het AMC ziekenhuis gegaan voor een laryngoscopie. Op het filmpje kon
ik goed zien dat er niets met mijn stem banden aan de hand was gelukkig. Ik werd door
verwezen naar een logopediste en daar bleek dat mijn spiertjes rondom het
strottenhoofd geforceerd waren door het hoesten. Zij introduceerde mij met de Lax Vox
methode. Na al een paar dagen sloten mijn stembanden en na 1 week kon ik al door het
slangetje toonladders bubbelen / zingen. Na twee weken zong ik hele aria's door het
slangetje.
Tegenwoordig is er bijna geen spreker / zanger die niet bubbelt, maar je moet
wel weten hoe je het doet. Want het is niet alleen maar een beetje bubbelen :-) en
blazen door de buisjes.
Deze module gaan we er uitvoerig op in.
Mocht je zelf ook willen bubbelen?
De Lax Vox slang is te koop op de www.stemcoachonline.nl
Veel plezier met bubbelen :-)
Lieve vocal groet,
Veel plezier met het coachen van je eigen stem!
Be Your Own Voice
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Bubbelen met je stem

Voor de Lax Vox methode heb je 2 dingen nodig:
een half liter flesje gevuld met ongeveer 10 cm water en een speciale LaxVox slang van ongeveer 35 cm lang met een doorsnede
van 9 tot 12 mm.
Doe de slang ongeveer 2 cm in het water. Niet verder dan de twee centimeter !! Want het gaat om de juiste weerstand/ luchtdruk.
Neem de slang in je mond, tussen je tanden en sluit je lippen er helemaal maar losjes omheen. Zorg ervoor dat je tong ontspannen
in je mond ligt.
Let op je houding. Ga rechtop zitten en zorg dat je de slang naar je mond toe brengt in plaats van je hoofd naar de slang toe.
Je hoofd staat recht op je romp, en je schouders zijn ontspannen en laag. Begin rustig te blazen.
Blaas zo gemakkelijk mogelijk, het gaat er niet om hoe lang je kunt blazen.
De bubbels in de fles dienen een gelijkmatig tempo te hebben. Probeer de ademstroom constant te houden.
Tussendoor adem je in door je neus. Niet halen maar rustig of je probeert de directe neus ademtechniek uitgelegd in de module:
adem. Je gaat nu het verschil bekijken wanneer de slang dieper in de fles zit en wanneer het hoger in de fles zit. - Houdt de slang
wat dieper in het water, net boven de bodem. - Houdt de slang nu net onder het water.
Je hebt nu verschil gevoelt, zoek op basis van deze ervaring de diepte van de slang die voor jou het beste voelt.
Wanneer je de juiste diepte gevonden hebt ga je zachtjes klank geven aan het blazen.
Je kan nu klank gaan maken op de klinker oo of oe op een toonhoogte die voor jou prettig is.
Vaak in dat je borststem of lage midden stem.

Muriel van Dinteren

Bubbelen met klank

Voel je dat je wangen mee gaan bubbelen?
Hoe meer ontspannen je luchtstroom wordt hoe meer je wangen mee zullen bubbelen en hoe groter het effect is
op je stem. Na enkele minuten oefenen voel je misschien dat er een beetje slijm op je stembanden zit.
Dit zat er al maar door het bubbelen trilt het los en dat is een goed teken. Probeer dit niet weg te kuchen of
schrapen. Maar probeer het weg te slikken. Daarna kun je weer verder met bubbelen. Het maakt je stembanden schoon.
Je kunt LaxVox zo vaak doen als je wilt.
Hier een paar oefeningen:
Je begint met blazen zonder geluid. Dan ga je geluid toevoegen (oe) en dan met en zonder geluid afwisselen (f/oe)
Let hierop je adem support zoals uitgelegd in de module adem.
Daarna ga je door naar de volgende stap door het toevoegen van toonhoogte verschillen.
- Blaas eerst weer even op een makkelijke toonhoogte op oe. - Blaas op /oe/, ga 1 toon omhoog en dan weer
omlaag. - Blaas op /oe/, ga 2 tonen omhoog - Blaas op /oe/, ga 2 tonen omlaag - Blaas op /oe/, ga 2 tonen
omhoog en dan weer omlaag - Blaas op /oe/, ga 3 tonen omhoog en dan weer omlaag - Blaas op /oe/, ga 3 tonen
omlaag en dan weer omhoog. Wissel met je klinkers.
Je kan alle warming up oefeningen door de tube doen.
Je zult verbaasd zijn wat voor een positief effect dat heeft op je adem support en je strottenhoofd enstembanden.
Heel veel plezier met het verder ontdekken van je stem.
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Hier een paar oefeningen die je vaak kunt doen.
Denk hierbij aan de adem support zoals je deze al hebt geleerd. Probeer deze meteen yoe te gaan passen.
Zo leer je je lichaam meteen in een andere positie te komen als je je stem met support gaat gebruiken.
Je begint met blazen zonder geluid. Dan ga je geluid toevoegen (oe) en dan met en zonder geluid
afwisselen (f/oe) Let hierop je adem support.
Daarna ga je door naar de volgende stap door het toevoegen van toonhoogte verschillen.
Blaas eerst weer even op een makkelijke toonhoogte op oe.
Blaas op /oe/, ga 1 toon omhoog en dan weer omlaag.
Blaas op /oe/, ga 2 tonen omhoog
Blaas op /oe/, ga 2 tonen omlaag
Blaas op /oe/, ga 2 tonen omhoog en dan weer omlaag
Blaas op /oe/, ga 3 tonen omhoog en dan weer omlaag
Blaas op /oe/, ga 3 tonen omlaag en dan weer omhoog.
Wissel met je klinkers af: ie, ee, aa, oo oe uu ie....
Veel suces met het vinden van je eigen stem.
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Tenor Klassiek repertoire:
Dichter liebe liederen cyclus R. Schuman
Winterreise Liederen cyclus F.Schubert,
Napolitaanse liederen
Arie Antiche
Mozart liederen
Aria “Quanto e bella” from Donizetti’s “ L’elisir d’amore
Bijna alle tenor aria’s van Mozart en Handel
Tip: luister naar tenoren die hetzelfde stemvak
hebben Als jij en kijk of je iets hoort wat je mooi
en fijn vind om te zingen. In het begin is het een
zoektocht naar wat je stem precies is dus veel
uitproberen

Tenor pop/NL
Everybody Hurt
Hard to say im sorry
Love you more
Dust in the wind
School /supertramp
What’s an other year
Just Breath
Somewhere only we know
Hard about to say im sorry
Unintended
Bad world
Voor hoge bariton of Tenor
alle Tino Martin nummers
Alles Hazes nummers
Love really hurst with our you
Save the last dance for me
Let’s stay together
Vincent /Starry Night
Annie’s Song John Denver
Zin in jou
Wie kan mij vertellen
The greatest love of all
Bridge over troubled water
Jouw blik, jouw ogen
Wie denk jij wel wie ik ben toevoegen

Sopraan /mezzo klassiek.
Frauen lieben und leben R. Schumann
Amarilli
Pie jesu van elke componist
Cinema paradiso
Ave maria van elke componist
Panis Angelicus
Laschia chio pianga/Handel
Aria antiche
Che farro Opera /Euridiche /Gluck
Dolce vento
O mio bambino Caro /Puccini
Siete canzones españolas/De Falla
Alle aria’s van Mozart Händel en Bach aria’s
Think of me /Phantom
Pie Jesu Sarah Brightman
Tip:
Wanneer je in het begin bent van je stem
ontwikkeling kan het geen kwaad om
verschillend repertoire te zingen om het
uit te proberen. Ja gaat dan merken dat
je bepaald repertoire leuker of fijner
vind. Bespreek dan met je zangcoach wat het
beste bij je past maar je mag ook
eigenwijs zijn en zelf veel uitproberen.

Sopraan pop/musical/NL
Music & Me M.Jackson
Don’t you remember
Miracle
You raise me up
The blessing
Bring him home
We where young
On my own
Gabriella’s song
Almaz /Randy Craford
Lef /Karin Bloemen
Sometimes it hurts instead
In the arms of an Angel
Chandelier/ Sia
Wanted all back/ Chris Brown
Note:
Deze repertoire lijst is samengesteld uit
verschillend oefen repertoire. Duniet
getreurd als er niets bij zit. Vaak stel ik
repertoire voor als ik de zanger/es ken.
Of zit ik in de auto met de radio aan en
denk ik ineens dat is perfect voor die
zanger/es.Wanneer je de titel in typed in
Youtube kun je beginnen.
Blijf altijd luisteren en zoeken.
Veel plezier met het uitproberen.

Paper moon /Nathalie Cole
Somewhere over the rainbow
Orange coloured sky
Cry me a river
Climb every mountain /
I know him so well
Run wild /Streisand
The greatest love of all / Houston
Loving You /Ripperton
Alles songs van/ Lady Gaga
Alle songs van / Barbara Streisand
Journey to the past /Anastasia
All I want / Ollivia Rodrigo
Not out /Angels Birdy
I’ll be there Jess Glyne
Stone Gold / Demi Lovato
All about us / Pink
Sandcastles/ Beyoncé
Think of me / Phantom
River / Bishop Briggs
She used to be mine
What only love is
She used to be mine
When you believe/Houston/Carey
Just like Fire / Pink

Zo, je hebt je derde
stap gezet.
First the sound than your
breath support.
Je kunt nu al met 10 minuten oefenen per
dag, gezond en met meer volume je stem
gaan inzetten.
In de FB groep mag je je vragen stellen.
Ik kijk er naar uit om je te helpen.
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