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Sarah Algoet van singsing! lanceert Complete Vocal Technique in België. CVT is een revolutionaire 
zangmethodiek die ontwikkeld is door Cathrine Sadolin, en je in staat stelt om àlle geluiden op een gezonde 
manier te maken, zonder beperking in genre. De eerste masterclass, gedoceerd door Cathrine Sadolin zelf, 
vindt plaats op 30 en 31 januari in Gent. Sarah interviewde Cathrine. 
 
Voor het ontwikkelen van uw eigen revolutionaire methode, heeft u een klassieke zangopleiding gevolgd, 
zoals veel deelnemers van CVT-cursussen. Hoe heeft u die opleiding ervaren? 
 
Toen ik m’n zangopleiding begon, was ik eigenlijk een verschrikkelijke zangeres. Ik kon helemààl niet 
zingen! Ik was geen normale zangstudent, want wat de docenten me ook probeerden aan te leren, niks 
werkte. Ik kon nog niet eens juist ademhalen, zo erg was m’n toestand. Normale zangtechnieken werkten 
niet voor mij, omdat die een zekere vorm van talent vereisen. En dat talent had ik zeker niet! Ik kon niet 
juist ademen en kon slechts vijf noten zingen, die dan nog hees klonken. 
 
Dus eerst en vooral moest ik mijn ademhaling soepel krijgen. Dat duurde lang, en moest gebeuren door 
zelfstudie. Want wat men mij ook probeerde aan te leren, niks maakte een betere zangeres van mij. Ik werd 
alleen maar meer hees en ontwikkelde zelfs stembandknobbels. Uiteindelijk besliste ik: “Ik ga naar 
niemand anders meer luisteren dan mezelf”.  
 
Ik sloot mezelf op in mijn kamer met alle mogelijke anatomie-boeken en besliste er niet meer uit te komen 
tot ik mijn instrument volledig zou begrijpen. Ik probeerde van alles uit en begreep plots “Ah, dat is wat die 
docent bedoelde!” en “Misschien wilde die leraar me dit wel uitleggen!”.  
 
En weet je, de stem is een erg logisch instrument. Als je iets juist doet, dan heb je meteen het beoogde 
effect. Als ik dingen uitprobeerde, dan vertelde mijn lichaam me wat juist en wat verkeerd was. Verloor ik 
mijn stem, dan was wat ik deed verkeerd. Op die manier trainde ik mijn stem tot een toestand die geen pijn 
meer deed. 
 
Alhoewel ik fantastische docenten heb gehad, konden ze me niet echt helpen, omdat mijn stem in zo’n 
slechte conditie was. Eerst moest ik mezelf in een betere toestand brengen. Daarna startte ik pas met het 
ontwikkelen van de technieken die we nu CVT noemen. 
 
Ik heb wel erg genoten van de muzikale opleiding die ik van die docenten heb gekregen! Ik apprecieer 
enorm wat ze me hebben bijgebracht op artistiek vlak. Alleen werkten hun stemtechnieken niet bij mij.  
 
Dus uw eigen problemen hebben u doen beslissen een nieuwe zangmethode te ontwikkelen. Wat zijn de 
meest opmerkelijke verschillen met het traditionele zangonderwijs? 
 
Natuurlijk worden er veel verschillende technieken en methodes gebruikt in de verschillende conservatoria 
en andere zangopleidingen. Maar in het algemeen is het grootste verschil dat wij van mening zijn dat alle 
manieren van zingen gebruikt kunnen worden op een gezonde manier. We zijn niet bang van hoe de stem 
klinkt, want als je exact weet hoe dat geluid gevormd wordt, dat weet je dat al die zogenaamd “slechte” 
klanken boven de stembanden geproduceerd worden. Men is vaak erg bang om de stembanden te kwetsen 
met die klanken, maar die klanken worden niet gevormd door de stembanden. Hoe kunnen ze de 
stembanden dan schaden? Dus met een zekere kennis van de fysiologie, akoestiek en anatomie, is alles veel 
veiliger om uit te voeren. Als je met je lichaam meewerkt, is het veel makkelijker om dingen uit te voeren, 
dan als je tegen je lichaam werkt. 
 
Hoe heeft u uw visie op zingen bewezen? Uiteindelijk kunnen we niet in onze eigen keel kijken. 
 
Eens je perfect weet hoe het lichaam werkt, is de volgende stap allerlei dingen uitproberen. Als je het juist 
doet, zal het meteen werken! En dat is dus het grootste bewijs. Je kunt het doen zonder pijn en je hoeft er 



geen lange tijd op te studeren. Vanaf het moment dat je het juist doet, merk je dat het werkt. Dat is dan ook 
de vraag die ik mezelf constant stelde, om zeker te zijn dat ik op het juiste spoor zat. Dat wil niet zeggen 
dat ik het altijd kon doen! Maar als ik me concentreerde, had wat ik deed meteen weer het bedoelde effect, 
zonder pijn. Zingen moet altijd comfortabel voelen. Het is belangrijk om te weten dat wat je doet nooit pijn 
mag doen. Je mag er ook nooit hees van worden.  
 
Als je bijvoorbeeld wil trainen om een hoge noot te halen, dan moet je dat altijd in je hoofd houden. Zolang 
het geen pijn doet en je er niet hees van wordt, mag je hoger en hoger gaan zingen. Als je als zanger in staat 
bent om te doen wat je wil, dan is dat volgens mij het grootse bewijs dat het werkt.  
 
En is er ook wetenschappelijk bewijs? 
 
Ja, zeker! 25 jaar later begonnen we met het wetenschappelijke onderzoek. Daarvoor waren de technieken 
dus ontwikkeld vanuit een pedagogisch standpunt. Natuurlijk hadden we onze ideeën over hoe alles werkte, 
maar we hadden dat nog niet wetenschappelijk bewezen. De laatste 10 jaar hebben we dat onderzocht en 
zagen we dat alles inderdaad gebeurde zoals we dachten. Gelukkig! (lacht) Tijdens de eerste jaren vertelde 
ik dus ook aan iedereen “Pas op, dit is niet wetenschappelijk bewezen, mijn technieken zijn ontwikkeld uit 
de ervaringen van onnoemelijk veel zangers.”. Maar voor mij is het feit dat de zanger kan doet wat hij wil 
doen nog altijd het belangrijkste bewijs.  
(In de meest recente wetenschappelijke onderzoeken werkt Cathrine samen met Dr. Julian McGlashan van 
Queens Medical Center, Nottingham, UK.) 
 
Traditioneel kiezen de meeste zangers een bepaald genre (klassiek, rock, musical, pop...) en wijken ze daar 
niet meer van af. Hetzelfde geldt voor het stembereik. Bijvoorbeeld, als je een bariton bent, wordt het als 
onmogelijk of zelfs ongezond aanzien om je om te scholen tot tenor. Wat is uw mening daarover? 
 
Ik vergelijk de stem op dat vlak met een hand. Stel, je bent gewend om met je hand bepaalde dingen te 
doen, bijvoorbeeld schoenen maken. En plots zegt iemand: laat ons eens iets anders doen, laat ons piano 
spelen! Dat wordt niet als een probleem aanzien, want men neemt aan dat je kunt leren om je hand voor 
verschillende dingen te gebruiken. Het blijkt dat mensen dat moeilijker aannemen voor de stem. Men denkt 
bijvoorbeeld dat als je klassieke zang gestudeerd hebt, je zeker geen rock mag zingen. Volgens mij klopt 
dat helemaal niet, natuurlijk kan je in dat geval wel rock zingen! Je moet gewoon leren hoe. Hetzelfde geldt 
voor het stembereik. Iedereen kan die hoge noten leren zingen, je moet gewoon leren hoe.  
 
Hebben zangers een opleiding aan het conservatorium of dergelijke nodig voor ze deelnemen aan een 
masterclass of andere opleiding aan het Complete Vocal Institute? 
 
Nee, zeker niet. De masterclass is toegankelijk voor alle niveaus! Voor de cursussen die aan het CVI in 
Kopenhagen zelf plaatsvinden, is het wel belangrijk dat mensen een bepaald niveau hebben, omdat we in 
groepen werken. Maar een bepaald diploma is zeker niet vereist. De beste zangers ter wereld hebben 
trouwens vaak geen enkele vorm van “officiële” opleiding gevolgd! Wat wel belangrijk is, is de manier 
waarop je met je stem werkt, hoe geïnteresseerd je bent in het onderwerp en je artistieke mogelijkheden.  
 
Als je als zanger wel zo’n conservatorium-opleiding hebt gehad, of iets dergelijks, moet je dan alles 
vergeten voor je CVT kunt gebruiken? 
 
Nee! Dat zou een enorm tijdverlies zijn, alsof je een groot stuk van je leven zou weggooien. Het is de 
bedoeling dat je alles wat je reeds geleerd hebt meeneemt en gebruikt tijdens je CVT-opleiding en enkel 
werkt aan de zaken die je nog niet kan. Als je technieken geleerd hebt en gebruikt waar je erg tevreden over 
bent, ga die dan alsjeblieft niet veranderen! Als iets niet kapot is, probeer het dan ook niet te herstellen. Je 
kunt aan je stem werken en bepaalde zaken hertrainen zonder te raken aan wat je vroeger geleerd hebt.  
 
Hier in België hebben we nogal wat metal-bands waar we trots op zijn. De zangers van die bands klinken 
alsof ze hun stem helemaal kapot zingen. Maar volgens u is het perfect mogelijk om gezond op die manier 
te zingen. Bedoelt u dat het mogelijk is om die manier van zingen aan te leren? 
 



Absoluut. Alles wat je kan doen met je stem, valt aan te leren. Er bestaat voor alle geluiden een techniek. 
Natuurlijk zijn er mensen die dit makkelijker vinden dan anderen. Maar de technieken bestaan! Het is een 
zaak van hard werken, maar iedereen kan dit leren.  
 
U bent erg bekend voor uw “emergency-aid”, een instant service voor noodgevallen, zoals professionele 
zangers met stemproblemen die hun stem diezelfde dag nog nodig hebben. Is het afzeggen van de studio-
sessie / het concert en stemrust niet de enige manier om een vermoeide en / of gekwetste stem te genezen? 
 
Nee, niet noodzakelijk. Het hangt ervan af wat het probleem is. Voor we zo’n sessie aangaan, vragen we 
meestal aan de zanger om naar de dokter te gaan. Dan weten we zeker wat er scheelt. In veel gevallen is er 
niks ergs aan de hand en zit de zanger enkel met een constrictie. De zanger klinkt dan wel hees, maar er is 
niks mis met de stem. De spieren rond de stembanden zijn overspannen, wat de heesheid veroorzaakt. Als 
je dan de juiste zangtechniek toepast, zullen die spieren ontspannen, en zal de heesheid verdwijnen. Als de 
stem niet beschadigd is, of als er enkel een klein beetje roodheid en zwelling op de stembanden te zien is, is 
het mogelijk om de stem weer in goeie conditie te krijgen, waardoor de zanger ze die dag kan gebruiken. 
Als er zware stemproblemen zijn, is het natuurlijk geen goed idee om die dag dan te gaan zingen. Maar in 
85% van de gevallen is er nog geen sprake van beschadiging, wel van constrictie. En dat valt op te lossen in 
enkele uren. 
 
Onze lezers kregen de mogelijkheid om vragen in te sturen. Hier zijn er enkele: 

- Ik heb een sterke drang om te zingen, maar ik slaag er niet in... Kan echt iedereen leren zingen? 
Of hebben emotionele blokkades echt zo’n grote invloed op zingen? 

 
Ja, iedereen met een stem kan leren zingen. Als je “Hallo!” zegt tegen iemand, en er komt geluid uit je keel, 
dan kan je zingen! Mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, kunnen dat eigenlijk wel, maar worden 
belemmerd door het gebrek aan techniek. Eens je de technieken leert, zal de stem perfect werken.  
 
Veel emotionele blokkades kunnen de stem belemmeren. Als je die blokkades kunt loslaten, kun je ook 
leren om de stem los te laten. Natuurlijk hangt het ervan af hoeveel stress en traumatische ervaringen er in 
de emotionele blokkade aanwezig zijn. Veel van die blokkades zijn veroorzaakt door iemand die hen ooit 
verteld heeft dat ze niet kunnen zingen. Als mensen dan hun vertrouwen verliezen en de juiste technieken 
niet kennen, geven ze uiteindelijk op. In zo’n geval is het erg belangrijk om de tijd te nemen om het gevoel 
van zingen terug te vinden.  
 
Vaak zijn mensen dan bang om naar een docent te gaan. Ik zou hen de raad geven om  thuis met een boek 
over zangtechniek te beginnen. Neem je tijd om te lezen over ademhaling, ademsteun, enz. En probeer het 
gewoon uit! Neem daarvoor zeker je tijd, leg jezelf geen druk op. Als je dan toch naar een docent gaat, zal 
je in staat zijn om erover te praten, omdat je al wat kennis hebt over de termen en hoe het bij jou aanvoelt. 
Want vaak gaan mensen niet op zangles omdat ze niet weten hoe erover te communiceren.  
 

- Hoe kunt u zeker weten dat elk geluid uit te leggen en te begrijpen is met CVT? Zijn er geen 
uitzonderingen? Bent u die nooit tegengekomen? 

 
Oh, ik ben miljoenen uitzonderingen tegengekomen gedurende jaren! En dat is hoe we de techniek blijven 
ontwikkelen. Ondertussen zijn er al 18 edities van het boek uitgegeven. Dat wil niet zeggen dat er 
verkeerde dingen verteld zijn in de eerste edities, maar het betekent wel dat we telkens meer precies kunnen 
zijn. De uitzonderingen worden op die manier opgenomen in de techniek. Nu is het al lang geleden dat ik 
nog een klank heb gehoord die ik niet kon categoriseren. Maar ik kijk ernaar uit! Ik ben steeds op zoek naar 
uitzonderingen en nieuwe klanken. Als er iemand is die een rare klank kan vormen, stuur me die dan 
alsjeblieft op!  
 

- Wat zijn de 3 grootste “DONT’s” bij het zingen? 
 
Wel, normaal gezien gebruik ik geen “dont’s”, omdat ik een grote fan ben van “do’s”! Ik ben niet zo 
geïnteresseerd in wat je niet zou moeten doen. De mogelijkheden van wat je wel kan doen zijn zoveel 
interessanter. Dus als ik er toch drie zou moeten geven, dan is de eerste... Geloof niet in “dont’s”! De 



tweede is: Wat je ook doet, het mag geen pijn doen of oncomfortabel voelen. Als derde ga ik voor: Geloof 
nooit iemand die zegt dat je niet kunt zingen. Natuurlijk kan je het wel! Het is gewoon een kwestie van te 
leren hoe. En laat nooit iemand, leraar of iemand anders, toe je te zeggen hoe je stem zou moeten klinken. 
Jij bent als zanger de artiest en zou degene moeten zijn die beslist over de klank. Of je 3 of 200 jaar oud 
bent, of je beginner of gevorderde bent, iedereen moet luisteren naar zijn eigen artistieke gevoel en niet de 
smaak van iemand anders. Oei, dat zijn vier “dont’s”... 
 
Wat heeft u doen beslissen om het Complete Vocal Institute op te richten en minder tijd te besteden aan uw 
eigen zangcarrière? 
 
Dat evolueerde geleidelijk. In het begin werkte ik hard aan mijn eigen stem. Op een bepaald moment werd 
ik overspoeld door mensen die om hulp schreeuwden. Uiteindelijk voelde ik dat mijn leven zoveel meer zin 
heeft als ik andere mensen help, dan als ik zelf zing. Stel, ik ben aan het werken aan mijn eigen stem en ik 
krijg een telefoontje van iemand die om hulp vraagt. Stel je voor dat ik dan zeg “Sorry, ik ben aan mijn 
eigen stem aan het werken.” en de telefoon neerleg... Dat voelt gewoon niet goed voor mij. Uiteindelijk 
beland ik keer op keer opnieuw bij het helpen van andere zangers in plaats van het werken aan mijn eigen 
stem. Nu en dan doe ik nog optredens en geniet ik ervan, maar ik oefen niet zo vaak als ik zou willen. Er 
zijn jammer genoeg maar 24 uren in een dag , en die probeer ik te gebruiken voor wat ik het belangrijkste 
vind. En dat is misschien niet altijd mijn eigen zangcarrière.  
 
Wat vindt u het leukste van Cathrine Sadolin zijn? 
 
Oh! (lacht) Wel, wat ik het leukste vind, is werken met zangers en getuige zijn van de momenten waarop ze 
een probleem oplossen. Dat is fantastisch! Weet je, ik heb alle mogelijke problemen zelf ervaren met mijn 
eigen stem, dus ik herinner me maar al te goed hoe frustrerend het kan zijn als je niet weet wat je moet 
doen. Het maakt me dus extreem gelukkig als ik mensen zie slagen in hun doel, zoals ik dat indertijd zelf 
heb meegemaakt.  
 
Ik geniet ook enorm van de stem als een instrument. Weet je, ik hou heel erg van zingen, en als mensen 
voor me zingen tijdens een les en ik help hen met hun probleem, geniet ik van hun zang. Ik hou van 
stemmen en geef er niet om hoe goed de zanger is. Sommigen hebben grote technische problemen, maar ik 
hou ervan om te zien hoe ze zichzelf proberen te uiten. Als dat niet zo zou zijn, zou ik dit niet volhouden. 
Ik raak het nooit beu om te luisteren naar de stem en naar mensen die zichzelf uitdrukken.  
 
Heeft u een boodschap voor de sceptici? 
 
Ja! Het is heel goed dat ze sceptisch zijn, en ik geloof dat iedereen dat zou moeten zijn! Ze zouden niemand 
moeten vertrouwen, buiten zichzelf. Als je nieuwe dingen wil uitproberen, start alsjeblieft met scepsis, en 
vertrouw die nieuwe dingen enkel als ze werken. Dus de beste raad die ik iemand kan geven is: Vertrouw 
mij niet, vertrouw niemand anders, vertrouw jezelf! Als het werkt, is het goed. Als het niet werkt, is het 
verkeerd.  
 
Ik was zo sceptisch toen ik CVT leerde kennen, ik zal vol “Jamaars”. U heeft me volledig overtuigd, dus ik 
ben erg blij dat ik nu kan helpen om het woord te verspreiden!  
 
http://www.completevocaltechnique.com 
http://www.singsing.be 
http://www.facebook.com/group.php?gid=177250830874&ref=ts 
 
 
 
 
 


