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Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2015/11/18 17:00
_____________________________________

Dag Marlon, Emiel en Aïna,
We zijn vandaag aan de slag gegaan met ademhaling en opwarmingsoefeningen.
Probeer deze elke dag even:
prrr... maak bewegingen op en neer
mjom mjom... ook hier maak je terwijl je kauwt stembewegingen op en neer
ptkptk... begin traag en doe het steeds sneller
hop hop... doe alsof je een bal kaatst en zeg steeds op, gooi daarna met een krachtige hop de bal tegen
de muur
Veel plezier!
Fien
De volgende les gaan we aan de slag met deze nummers:
https://www.youtube.com/watch?v=Jwgf3wmiA04
https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2015/11/25 19:46
_____________________________________

Dag zingbeesten!
Wat hebben jullie het goed gedaan vandaag. Jullie hebben One Direction schitterend gecoverd. Fijn dat
jullie jullie stem zo fijn durfden laten horen.
We gaan volgende week verder aan de slag met Hallo van Adele. Ondertussen kunnen jullie ook al wat
oefenen aan het nummer dat Marlon voorstelde: All that I'm after van Daughtry
Als huiswerk mogen jullie dagelijks de volgende oefeningen doen:
Opwarmen: paard, koe, hop
Techniek: 3 tonen stijgend en dalend op joejoejoe, 5 tonen stijgend op rara
Volume: 1 toon doen zwellen (van stil naar heel luid)
Heel veel zingplezier en tot volgende week!
Fien
https://www.youtube.com/watch?v=JhmHRuFIYEs
============================================================================
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Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2015/12/09 17:17
_____________________________________

Hey!
We gingen vandaag aan de slag met een aantal technische oefeningen. Jullie worden er steeds beter in!
Knap!!!
Daarna zongen we het nummer van Daughtry. We oefenden het met de pitch shifter op 2. We ontdekten
dat het veel lekkerder zingt in 'OVERDRIVE'.
Bij het oefenen mag je het hele nummer op EE zingen (zoals in hey :-) ).
Ons volgende hitje wordt 'Uncover' van Zarah Larson. Zorg dat je de melodie en de tekst goed onder de
knie hebt voor je naar de les komt!
Als het te hoog is om te oefenen, kun je het met de pitch shifter wat laten zakken (-2 of -4).
https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4
Heel veel succes met jullie examens en tot volgende week!
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/01/07 16:01
_____________________________________

Hey popsterren!
Wat hebben jullie gisteren heerlijk gezongen! Ik was ontzettend fier op de manier waarop jullie elk jullie
stem hebben laten horen. Met zo veel energie en kracht.
Fijn ook dat de jongens duidelijk hebben geoefend en het hebben aangedurfd!!!
Volgende week hoor ik het nog even graag. Dus oefen het zeker verder. Let op dat je steeds veel
energie gebruikt tijdens het refrein en geef bij de hoge tonen wat extra ademsteun.
Je kunt ook even tegen de muur aanduwen om extra ademsteun te geven. In de les duwden we tegen
elkaar handen.
https://www.youtube.com/watch?v=V4aq043kdfY
Voor volgende week moeten jullie ook aan de slag met het nummer Locked Away.
Volg deze stappen voor het 'gerapte' deel:
1. zorg dat je zeer goed begrijpt waar de tekst over gaat
2. schrijf de tekst 1 maal over
3. vertel de tekst aan een vriend of familielid zoals in een gesprek
https://www.youtube.com/watch?v=v98cFsRXi8I
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Veel succes!!!
Groetjes,
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/01/20 18:16
_____________________________________

Hallo,
Wat ben ik ontzettend fier op jullie vandaag! Jullie hebben al grote stappen gezet op technisch vlak en
weten allemaal goed hoe ademsteun werkt. Dat is schitterend.
Jullie voorbereiding van R.City's Locked Away heeft er ook voor gezorgd dat het vandaag heel vlot ging!
Tof.
Oefen nu ook het tweede gerapte stuk uit het nummer.
- lees het eerst luidop voor
- denk na over de betekenis van de tekst
- vertel de tekst aan een familielid of vriend
- oefen de tekst eerst vertraagd
download het nummer via iTunes of http://www.youtube-mp3.org
open daarna het bestand met onlinetonegenerator.com - time stretcher
https://www.youtube.com/watch?v=v98cFsRXi8I
Volgende week gaan we ook aan de slag met een nieuw nummer dat Marlon koos. Jullie kregen de tekst
reeds mee. Oefen het zeker voor je naar de les komt en denk al eens na over de stemfunctie!
https://www.youtube.com/watch?v=e-ui2t5L_C4
Veel plezier!
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/01/27 22:13
_____________________________________

Hé daar,
Locked away klonk super! Het was leuk om jullie met zo veel enthousiasme bezig te zien.
Het nummer van Simple Plan oefenen we volgende week verder in twee stemmen. Als opdracht moeten
jullie het nummer heel goed beluisteren en in fluo aanduiden in de tekst waar er in twee stemmen wordt
gezongen.
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Heel veel succes ermee!
Tot volgende week,
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/02/17 18:19
_____________________________________

Dag sterren,
We hebben vandaag voor een experimentje gedaan met meerstemmigheid op DO en MI. Dat klonk na
wat oefenen al best knap. We gaan daar zeker mee verder!
Daarna zongen we Run van Emma Bale. Ze zingt in neutral en voegt er lucht aan toe. Jullie slaagden er
allemaal in om op een gerekte 'aa' lucht toe te voegen. Ook in de eerste zin klonk het al best goed. Ga
hier thuis zeker mee aan de slag!
https://www.youtube.com/watch?v=zPqQQ-HvTGw
Tot slot gingen we al even aan de slag met het nieuwe nummer dat Emiel koos:
Seven Years van Lukas Graham. We begonnen (even achterstevoren) met het oefenen van het einde
(vanaf 2:17). Volgende week volgt de rest.
https://www.youtube.com/watch?v=jErJimwom94
Veel plezier!
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/02/24 19:28
_____________________________________

Jullie hebben het weer schitterend gedaan! Wat een leuke zoektocht is het om samen in harmonie te
zingen. Fijn ook dat jullie zo goed hebben geoefend op neutral + lucht. Vergeet niet voldoende te
steunen!
Volgende week is er geen les, daarom geef ik jullie de volgende opdracht.
Oefen het liptrillen met glijtonen naar boven en beneden. Oefenen ook van luid naar stel en omgekeerd
(denk maar aan die brommertjes bij de lichten).
Oefen met oe,oo,ie,eu op een toon. Zorg ervoor dat je je klankkast zo open mogelijk maakt (lage larynx,
hoog verhemelte... denk aan die kerk :-) )
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Blijf ook de vorige twee nummers oefenen (zie vorige post). Daar gaan we op 9 maart zeker mee verder!
Veel oefenplezier!!!
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/02/24 19:29
_____________________________________

Oh, nog even dit als reminder:
Op zondag 28 februari van 14u00 - 15u00 gaat er een vrije jamsessie door.
Alle leerlingen zijn welkom om mee te "jammen" of kom gerust eens kijken.
Dit gaat door te Casa da Musica, Groentemarkt 17a.
See you there!
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/03/09 19:01
_____________________________________

Wat vorige les nog heel moeilijk was, ging vandaag heel erg vlot. Jullie kunnen steeds beter tonen
aanhouden en samen harmonieën zingen! Ik ben echt onder de indruk!
Oefen de tekst van het nummer van Lucas Graham! We gaan er volgende week verder op bouwen!
Groetjes,
Fien
============================================================================

Re:Voice woensdag 14u

Posted by FienTrybou - 2016/03/23 22:22
_____________________________________

Hey daar,
Even een pluim voor jullie zangkunsten deze middag! Ik ben altijd zo onder de indruk van jullie inzet!
Echt knap!
We zongen 'I swear this time I mean it' van Mayday Parade.
We oefenden op het ontspannen stemgeven met een losse kaak.
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Oefeningen die je thuis kunt doen:
- een kurk tussen je tanden voor zo'n 3'
- zingen op aaa met je wijs- en middenvinger achter je tanden
- glijtonen zingen op mjom mjom
Daarna sloten we af met de nummers die win de vorige lessen oefenden. Het klonk heel straf!
Veel zangplezier met Lucie en een heel fijne vakantie!
Ik ga jullie missen!!!
Groetjes,
Fien
============================================================================

6/6

