OPTREDENS ZINGZING!
ENTREEHAL
9.45 - 10.20

NEDMAG ZAAL

Soundcheck True Song Sisters

10.30 - 10.50

INZINGEN olv Wilfred Reneman

Afhalen Workshopkaarten

Afhalen Workshopkaarten

Amusementskoor
Juicy Lake

Vox Amasus

Popkoor Daisy Bells

FFWNN

Popkoor Popkorn

Elk & Ain

Vocal Group Flair

13.00 - 13.25
13.30 - 13.55
Afhalen Workshopkaarten

Syerdeberth

14.30 - 14.55
15.00 - 15.25

Vocal group Diverz

Noordelijk Vocaal Ensemble

12.00 - 12.25

14.00 - 14.25

Popkoor Yes!

True Song Sisters

11.30 - 11.55

12.30 - 12.55

JONCKHERENZAAL*

Afhalen entreebewijzen koren
Afhalen Workshopkaarten

10.00 - 10.20

11.00 - 11.25

FOYER

Sing & Swing
Popkoor Mixed Melody Eigenwijs

15.30 - 15.55
16.00 - 16.25

Eelsk

16.30

AFSLUITING met het ZingZIng!

lied olv Wilfred Reneman

* tweede verdieping

WORKSHOPS ZINGZING!
Tijdens ZingZing! worden een aantal workshops gegeven. Sommige workshops
zijn specifiek bedoeld voor koren of voor koorleden, waarbij bezoekers kunnen
luisteren (masterclasses). Bij andere workshops kunnen bezoekers ook actief
meedoen, afhankelijk van het aantal beschikbare plekken. Kaarten kunnen
worden opgehaald in de foyer.

DOCENT: ROELF POSTMA

‘Ik zing plat, doe ok?’

Help, de boxen piepen!

Verdiep je eens in de eigen Groninger
Streektaal.
In allerlei theaterproducties klinken
tegenwoordig Groninger teksten.
Met elkaar gaan we een aantal
Groningstalige koorstukken al samen
zingend verkennen.
Een laagdrempelige workshop.

• Iedereen kent het; uit de speakers
klinkt ineens een hele harde pieptoon! Waar komt het vandaan en
wat kun je er aan doen om het te
voorkomen?

˘˘˘˘

DOCENT: AKKE FEENSTRA

DOCENT: ALINDA TALSMA

Circle Song & Vocal Painting

Podiumpresentatie (korte consults)

DOCENT: EDWIN VELVIS

Ter plekke zingen we meerstemmige
muziek met loops en ritmes als basis.
Vanuit de tekens van Vocal painting,
ontwikkeld door Jim Daus Hjernoe
gaan we aan de slag.
Eenvoudig en leuk!

Ontspannen Zingen

DOCENT: WILFRED RENEMAN

Hoe kunnen kleine regieaanwijzingen
de muzikaliteit van een koor ver
beteren?
Door een bepaalde opstelling te kiezen
en koorleden bewust te laten zijn van
de bewegingen die ze maken verbetert
het klankresultaat. Koren krijgen tips
om teksten te onthouden.
Toehoorders zijn welkom.

‘Make you feel my love’

˘˘˘˘

˘˘˘˘

Een workshop over het zingen in
borst-en kopstem aan de hand van het
beroemde lied van Adele. Theorie over
borststem en kopstem en een paar
verkennende oefeningen. Vervolgens
gaan we kijken welke passages uit het
lied het beste tot zijn recht komen in
borst- en welke in kopstem.
˘˘˘˘
DOCENT: JOHN DAMSMA

Met speelse oefeningen werken we aan
de vier pijlers van het zingen: Adem,
Articulatie, Houding en Resonans. Hoe
gebruik je je stem op een ontspannen
manier, zonder te forceren? Er wordt bij
de workshop gebruik gemaakt van de
Lax Vox methode. Er is plaats voor 25
actieve deelnemers. Toehoorders zijn
welkom.
˘˘˘˘
DOCENT: ARNOUD VAN DER LAAN – KORTE

Tijdens ZingZing is g
 eluidstechnicus
Arnoud van der Laan de hele dag
aanwezig. Hij is gespecialiseerd in het
opnemen en versterken van koren.
Heb je vragen over je eigen apparatuur
of geluidsversterking van je koor?
Je vindt Arnoud bij zijn standje in de
foyer. Vraag hem gerust.

Op consult bij Dokter John
Misschien heb je als koor een stuk in
het repertoire dat minder lekker loopt.
Wat kan er aan de hand zijn? Is er een
medicijn? Koren hebben zich reeds
opgegeven voor een consult bij
Dokter John. Toehoorders zijn welkom.
˘˘˘˘

Speciaal voor ZingZing geeft hij gedurende de dag een paar korte (inloop)
workshops van 15 minuten, waarin de
meest voorkomende problemen bij
koorversterking worden besproken.

Hoe richt ik mijn microfoons?
• Vaak zie je bij koorversterking dat
de microfoons verkeerd worden
opgesteld. Gevolg is b.v. te weinig
volume, feedback, of onbalans in de
verschillende stemgroepen. In deze
workshop leer je dat er verschillende
microfoontypes zijn, die allemaal een
eigen richtingsgevoeligheid hebben.
Ook wordt microfoontechniek voor
solisten besproken.

Waar is dat knopje voor?
• Zit er op jouw mengpaneel een
functie die je niet kent, of wil je nu
eindelijk wel eens weten waar al die
knopjes eigenlijk voor zijn? In deze
workshop leg ik het je uit.

Storing zoeken
• Alles is opgesteld, maar er komt
geen geluid uit de installatie? Heel
vervelend, maar hou je hoofd koel!
We bespreken de meest gemaakte
fouten bij het aansluiten en met het
stappenplan zorgen we er voor dat je
de fout snel hebt gevonden.

De workshop
kaartjes kunt u
in de hal afhalen.

