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Van zangleraar
tot vocal coach
Harjo Pasveer is zanger, koordirigent, freelance vocaI coach.

Pop, Jazz en Muziektheater van C0DARTS HogeschooI voor

ook docent bij de Kurt Thomas Cursus voor Dirigenten.

De ambachteLijke training van ons vocate instrument'de stem',

heeft haar voorgeschiedenis in de klassieke vocate muziek.

Dat ambacht is zeer door de smaak van het ktassieke vocabu-

[aire gedomineerd en kent didactisch een duidelijke meester-

l-eerting-structuur, Het vocabu[aire van de lichte muziek (Jazz,

Pop) komt op basis van een ander fysiotogisch recept tot
stand (bijvoorbeel'd een hogere strottenhoofdpositie, zingen in

spreekstand, enzomeer) Dat wordt meer en meer onderkend,

maar de ambachteLijke training op dat gebied kent nog geen

l-ange geschiedenis. De expertise is relatief nieuw en zeer aan

verandering onderhevig. Het aanbod aan cursussen en scho-

LingsmogeLijkheid voor zangdocenten, neemt in de westerse

muziekwereld hand over hand toe.

Daardoor heeft de voca[e weretd de afgelopen decennia

kennis gemaakt met een veranderende visie op gebied van

vocaLe schoLing. Nieuwe technoLogie heeft ons de mogeLijkheid

Hij geeft les aan de afdetingen

de Kunsten te Rotterdam, Hij is

geboden om onze technische kennis te toetsen aan de [aatste

fysioLogische bevindingen. Dat onderzoek heeft geresulteerd in

diverse actuel'e methodes. Ik noem de meest toonaangevende:

ESTÏLL VOICE TRAINÏNG SYSTEM (EVTS)

Jo Estil"l" heeft gedurende 30 jaar mondiaaI onderzoek gedaan

naar de fysioLogische ingrediënten, die ons vocate resultaat

bepaLen (in zowet klassieke ats Lichte muziek). Dit onderzoek

heeft geresutteerd in de inmiddeLs vermaarde EVTS-methode.

Een destijds nogaL onorthodoxe methode, omdat zij afrekent

met veeI kl-assieke vooronderstetLingen, die vee[aI van smaak,

gevoel of metafoor af hankeLijk zijn. De methode is zeer bruik-

baar voor het traceren van vocaLe inefficiëntie'

coMPLETE VOCAL TECHNTQUE (CVT)

Cathrine Sadol.ine heeft met haar "Comptete VocaI Technique"

het gehel"e vocale spectrum onderverdeetd op basis van 4 sound
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modi. Deze methode onderzoekt het concept van de sound bin-

nen de muziekstijt. (meer informatie in kaderstukje, nvdr.)

Doordat het muzikaLe [andschap enorm aan het verschuiven is

en het aanbod aan stijten en stromingen binnen de uitvoerende

muziekpraktijk ernstig is toegenomen, is er ook een behoefte

ontstaan aan technische ondersteuning van de niet ktassieke

vocaList. Bovengenoemde methodes voLdoen aan die vraag,

omdat ze de uitvoeringspraktijk ondersteunen en niet uitgaan

van smaak of (docentgebonden) vocabutaire. Het directe

gevoLg is dat de vanzetfsprekende status van het klassieke

vocaLe onderwijs aLs basis voor á[[e zangstijten heeft ingeboet.

Het belang van stijLgerichte zangtechniek wordt nog benadrukt

door de toeqenomen werkdruk op (jonge) vocalisten. Naar-

mate een vocatist bijvoorbeeLd meer bekendheid krijgt, wordt

HARJO PASVEER
Artistieke ontwikketing komt tot
stand door 3 etementaire onderdeten

en een zangpedagoog moet waarbor-
gen dat deze 3 elementen met elkaar
in balans zijn.

de druk om onder aLLe omstandigheden vocaal goed te 'scoren'

steeds groter, In mijn Lespraktijk aLs VocaL Coach van bekende

artiesten, merk ik dat media-aandacht en te grote werkdruk

vaak Leiden tot (over)spanning, nervositeit en faaLangst met

soms ernstige stemprobtemen aLs gevotg.

Juist in deze tijd, waarin kunst en commercie elkaar meer en

meer gaan overLappen, is het nodig om ons te focussen op de

essentie van het vak: a'rtistieke (vocaLe) ontwikketing. Metho-

des dienen ter ondersteuning, maar zijn nooit doeL! I

i/ HARJO PASVEER,

www.ha rjopasveer. n L

COMPLETE VOCAL TECHNÏQUE
Deze methode van Cathrine Sadol.in

gaat in tegen traditioneLe opvat[ingen

omdat het mogelijk bl.ijkl met de tech-

niek atte klanken op een gezonde manier

te maken én omdat de techniek atte

muziekstijten besLaat: van ktassiek tot
rock en zeLfs grunten, CVT gaat uit van

3 basisprincipes: ademsteun, noodza-

kelijke twang en geen vooruitgestoken

kaak en Iipspanning, Aan deze basisprin-

cipes moet attijd worden votdaan, hoe

de kl.ank ook klinkt. Ats aan de basisprin-

cipes is voldaan, moet er worden geko-

zen voor een van de vier stemfuncties:

Neutrol {zacht, eventueeL met tucht),

Curbing (middetslerk, ingetogen), Over-

drlve (sterk, roepend) en Edge of Betting

(sterk, krijsend), Na het kiezen van de

stemf unctie kan de kLankkl.eur (donker,

Licht) worden aangepast aan de eigen

smaak en kunnen er effecten worden

toegevoegd (vibrato, vocaL breaks, ...)

Sarah Al,goet van het opteidingscentrum

voor zangers Singsing!is Bel.gisch agent

voor CVT, wat betekent dat zij de offici-
ete cursussen in VLaanderen organiseert.

www. co m p Letevoca lte ch n iq ue. co m

www,singsing,be

- De metafoor: door het oproepen

van beeLden of intenties muzikate

energie prikkelen

De gehanteerde methode zegt niets

over de didactische kwaLiteiten van

de pedagoogl

Gewenste competenties
van een voca[-coach
- Een pedagoog is in staat de'briL'op te

zetten van de student;

- Een pedagoog Lraint EN coachtr

- Een pedagoog [uistert 'tange termijn':
- Een pedagoog dient het competentie-

gevoel van een student te bewaken.

Laten we in deze turbutente tiiden
geÍocust btijven op het Íaciliteren
van de kunst in de meest brede zin

en laten we een helder onderscheid

maken tussen kunst en commercie.

Kunstonderwijs is gebaat bij persoon-

tijke inzet van innovatieve pedagogen.

De methode is een middel in dienst

van ontwikkeling.

PersoonLijk karakter
Natuurtijke dispositie

van het instrument (talent)

Pretentie, droom, doeL

van de aankomende artiest

Voor succes - ook op lange termijn:
- Het trainen van het ambacht dient

primair af gestemd te worden op

de uitvoeringspraktijk,
Het competentiegevoe[ van de student

moet worden gevoed.

Zelfreflectie op eigen functioneren

is noodzakeLijk voor een goede focus

op ontwikkel.ing.

Er bestaan 3 manieren van vocaal leren

- Het oor: inspireren door luistervoor-

beelden en voorzingen

Het gevoet: door anatomie

te ervaren kun je ingesteten vocale

refLexen'resetten'
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