Algemene informatie
‘Zangles in Groepsverband’ is aan te bevelen voor mensen die individuele
zanglessen een te grote stap vinden of daar niet voor voelen. Met minimaal
twee mede-gegadigden kunt u al starten.
Op ieder niveau kan begonnen worden. NB Het is van belang dat het niveau
van de deelnemers niet te ver uit elkaar ligt.
Inhoud van de cursus
Lesinhouden worden afgestemd op wat de groep meebrengt aan
vaardigheden, mogelijkheden en wensen. Dit geldt ook voor de keuze van het
repertoire waaraan we zullen werken.
Aspecten die bij vrijwel iedere groep aandacht zullen krijgen zijn o.a.:
• bouw aan klankvoorstelling / muzikale ontwikkeling
• bewustwording en gebruik van een logische, natuurlijke
lichaamsmotoriek: door bijv. zang-toneelspeloefening
• beleving van de ‘wereld àchter de noten’ en vertaling daarvan naar het
zingen
• goed gebruik van de spreekstem.
• gezond stemgebruik vanuit overzichtelijke, eenvoudige hoofdlijnen
• begrip van het notenschrift (waar nodig)
• juiste balans tussen ontspanning en inspanning bij het zingen m.b.v. de
LaxVox-therapie en onderdelen uit EVT (zie ook achtergrondinformatie)
Aan deze aspecten wordt systematisch gewerkt aan de hand van geschikt
repertoire en/of kleine aansprekende oefeningen.
Voordelen t.o.v. individuele zanglessen
• mogelijkheid om meerstemmig te zingen
• kostenbesparing t.o.v. individuele zangles
• weinig tijdsinvestering door korte cursus
Organisatie
• de lessen worden gegeven van begin september tot eind juni.
• de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs worden aangehouden.
• buiten de schoolvakanties kan op elk moment in het jaar gestart
worden.

Locatie: Studio Arsis, Walburgastraat 15, Leeuwarden
Tijdstip en start: in overleg
Lesduur: 1,5 uur
Aantal lessen: 6 lessen (kan op verzoek verlengd worden)
Frequentie: 1 x per 14 dagen
Aantal deelnemers: beperkt tot 3 of 4 personen (wegens Covid19 richtlijnen)
Kosten: € 90,- per groep, per les, incl. lesmateriaal + LaxVox-slang
Kosten p.p.: bij 3 deeln. € 30,- per les; bij 4 deeln. € 22,50 per les
Aanmelden: bij Studio Arsis, zie contactgegevens
Achtergrondinformatie bij de zangcursus
Duidelijk raamwerk: een zangcursus: waar begin je aan…? Dat is een goede
vraag, want goed zingen is eenvoudig en ingewikkeld tegelijk. Deze
zangcursus is systematisch van opzet: met behulp van een overzichtelijk
didactisch raamwerk worden de hoofdaspecten voor expressief, gemakkelijk
en mooi zingen in samenhang met elkaar aangeleerd en getraind.
Zo wordt het gemakkelijker het geleerde toe te passen en te onthouden.
Estill Voice Training: omdat de stem van binnen zit is niet zichtbaar wat er
tijdens het zingen gebeurt. Toch is door onderzoek en ervaring in de loop der
tijd steeds meer duidelijk geworden. Een effectieve bijdrage was van
zangpedagoge en onderzoekster Jo Estill. Met behulp van moderne
apparatuur heeft zij belangrijke ontdekkingen gedaan over het
samenhangend funktioneren (van binnen) van stem en lichaam tijdens
gezond en gemakkelijk zingen. De uitkomsten van haar onderzoek zijn
uitgewerkt in een praktisch toepasbaar trainingssysteem: Estill Voice
Training®. Enkele essentiële onderdelen uit EVT zullen worden getraind.
LaxVox-therapie: Lax =vrij, Vox =stem: LaxVox betekent dus vrije stem.
Met laxvox worden de 3 hoofdaspecten van zingen(houding, adem, stem)
automatisch en tegelijkertijd verbeterd en in balans gebracht. Het is een
direkte, gemakkelijk aan te leren therapie, waardoor thuis oefenen eenvoudig
is. Door middel van bubbelen met stemgeluid door een siliconen slang in een
flesje water ontstaat er een soort masserende werking naar de stem,
waardoor de stembanden/plooien soepeler funktioneren. LaxVox wordt
aangeleerd en m.n. gebruikt tijdens warming up in de lessen. Voor meer info
+ filmpjes zie: www.logopediewageningen.nl of www.vocalcenter.nl
Samenhang tussen oude en nieuwe inzichten: Zingen is een prachtig en
wonderlijk verschijnsel. Zangpedagogen bouwen voort op ervaringen en
inzichten van vorige generaties. Met de huidige onderzoeksmogelijkheden
kan de verworven ervaringskennis van de traditionele klassieke
zangpedagogiek inzichtelijker gemaakt worden.

Zo kunnen oude zangpedagogische benaderingen, zoals het gebruik van
metaforen en beelden, effectiever ingezet worden in het leerproces. Binnen
de lessen van Studio Arsis wordt daarnaar gestreefd.
Docent - Dini Buis-Santing
Dini studeerde Schoolmuziek en Klassieke Solozang. Na haar opleidingen
kwam het accent te liggen op het zangvak. Naast het uitvoerende werk als
sopraan heeft de zangpedagogiek haar vanaf het begin van haar studie en
werk geboeid. Daarom volgde ze voor haar verdere ontwikkeling als
zangdocente tal van cursussen en masterclasses. In 2007 voltooide ze de
opleiding tot Certified Master Teacher in EVT (Estill Voice Training). EVT is
een modern trainingssysteem waarbij op een effectieve manier een brug
geslagen wordt tussen wetenschap over stem- en stemgebruik en
zangpedagogiek. In 1999 richtte ze haar Praktijk voor Klassieke Zang &
Musiceerkunde, Studio Arsis, op.
Naast zangpedagoge is zij ook zangeres en treedt ze op als sopraan. Door
de jaren heen heeft ze aan verschillende oratoria meegewerkt: JohannesPassion van J.S.Bach en A. Pärt; Requiem – W.A. Mozart; Oratorio de Noël –
C. Saint-Saëns. Ook vertolkte ze de rol van Dido in Dido and Aeneas van H.
Purcell en de rol van Christel in Der Vogelhändler van C. Zeller. Samen met
het Apollo-ensemble bracht ze programma’s met geënsceneerde cantates.
Door haar regelmatige medewerking aan cantatediensten in de Jacobijner
Kerk te Leeuwarden staan er veel cantates van o.a. Telemann, Bach en
Buxtehude op haar repertoire.
Voor de liedkunst vormt ze samen met Siet Dunselman een duo.
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Studio Arsis: Praktijk voor Klassieke Zang & Musiceerkunde
De klassieke Westerse muziek kent een rijke ontwikkeling. Daardoor is
klassieke muziek en dus ook Klassieke Zang zowel een kunstvorm als een
ambacht met veel variëteit in harmonie, kleur, stijl, taal, etc. Vanuit Studio
Arsis worden zanglessen en zangcursussen aangeboden om te leren
klassieke vocale muziek met plezier verantwoord en expressief uit te voeren.
www.studioarsis.nl
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Contactgegevens voor aanmelding of meer informatie
Studio Arsis
Walburgastraat 15
8917 HJ Leeuwarden
Tel.: 06-30761165
Website: www.studioarsis.nl
Mail: d.buis-santing@studioarsis.nl
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