
Masterclass: Vocal and musical Harmonies 

Lijkt het je leuk om in een bandje, groep of koor te zingen - of anderszins samen muziek willen maken 

met andere enthousiaste muzikanten/zangers - maar is dat er nog niet van gekomen? Het kan 

ontzettend leuk en vruchtbaar zijn om je muzikale kennissenkring te vergroten en kennis te maken 

met de kwaliteiten van andere getalenteerde zangers en zangeressen. Het doel van deze masterclass 

is om gebruik te maken van ieders en elkaars talenten op het gebied van alles wat met muziek te 

maken heeft. Dus wanneer een van de deelnemers een instrument bespeelt kan hij/zij wellicht een 

van de andere deelnemers anders begeleiden. Maar ook op vocaal gebied kan het prachtig zijn om 

mooie stemmen te laten versmelten in een meerstemmig arrangement. In deze masterclass ligt de 

focus op samenwerking, het ontdekken en inzetten van talent en meerstemmige zang. Leer van 

elkaars sterke punten en verbreed je eigen talent! Schrijf je nu in voor de masterclass Vocal 

Harmonies. 

 Voor iedereen die benieuwd is naar samenzang en eventueel samenspel met andere 

muzikanten (vanaf 14 jaar); 

 Voor zowel mannen als vrouwen; 

 Gevorderden: voor iedereen die al enige tijd zingt en de basisprincipes redelijk onder de knie 

heeft (je hoeft geen bladmuziek te kunnen lezen) > bij twijfel: neem contact op om te 

bespreken of het wat voor je is!;  

 Basis zangtechniek komt aan bod, maar de focus zal liggen op samenzang; 

 Minimaal aantal deelnemers 5, maximaal 8; 

 5 sessies van 2 uur (inclusief pauze); 

 Zangrepertoire wordt verzorgt (eea in overleg met deelnemers) in het genre pop; 

 Eindpresentatie (optioneel) tijdens Zomerconcert op 24 augustus; 

 Leslocatie: Parochiezaaltje van De Verrezen Christus, Fonteijnenburghlaan 36 2275 CZ 

Voorburg.  

 Periode: zomervakantie (lesdag en tijd nader te bepalen). 

 Kosten: € 160,- p.p. (of € 130,- p.p. indien jonger dan 21 jaar) 

Bel of mail voor meer informatie: info@zanglesinvoorburg.nl of 06-29607703. 
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