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Sarah Atgoet van singsing! tanceert Complete VocaI Technique in BeLgië.
CVT is een revolutionaire zangmethodiek die ontwikketd is door de Deense
Cathrine Sadotin, en je in staat stelt om atle geluiden op een gezonde manier
te maken, zonder beperking in genre. De eerste masterclassvindt ptaats op
30 en 31 januari in Gent. Sarah interviewde Cathrine voor Rock Tribune.

Voor het ontwikke[en van uw eigen revotutionaire methode heeft u een
klassieke zangopteiding gevo[gd, zoals vee[ deelnemers van CVT-cursus-
sen. Hoe heeft u die opLeiding ervaren?
'Toen ik mijn zangopteiding begon, kon ik hetemàà[ niet zingen!Wat de
docenten me ook probeerden aan te [eren, niks werkte. Ik kon nietjuist ade-
men (Cathrine heeft astma, nvdr.) en kon stechts vijf noten zingen, die dan
nog hees ktonken. UiteindeLijk ontwikkel.de ik zetfs stembandknobbetsl
Normate zangtechnieken werkten niet voor mij, omdat die een zekere vorm
van talent vereisen. En dat ta[ent had ik zeker nietl Dus eerst en vooraI moest
ik mijn ademhaling soepeI krijgen. Dat duurde [ang en diende te gebeuren
door zetfstudie. Uiteindetijk besliste ik om naar niemand anders meer dan
naar meze[Í te [uisteren. lk sloot mezetf op in mijn kamer met alle mogelijke
anatomieboeken en besliste er niet meer uit te komen tot ik mijn stem vo[-
Ledig zou begrijpen. lk probeerde van atles uit en vatte plots wat de docenten
bedoetden. Tijdens dat uitproberen vertetde mijn [ichaam me wat juist en wat
verkeerd was. 0p die manier trainde ik mijn stem tot een toestand die geen
pijn meer deed. Daarna pas startte ik met het ontwikketen van de technieken
die we nu CVT noemen.'

Wat zijn de meest opmerkel.ijke verschitlen met het traditionete zangon-
derwijs?
'ln het a[gemeen is het grootste verschil. dat wij van mening zijn dat al.l.e

manieren van zingen gebruikt kunnen worden op een gezonde manier. We
zijn niet bang van hoe de stem klinkt, want alsje exact weet hoe dat geluid
gevormd wordt, dat weet je dat at die zogenaamd 'slechte' klanken boven de
stembanden geproduceerd worden. Men is vaak erg bang om de stemban-
den 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 a[[es veeI vei[iger
om uit te voeren.'

Hier in Betgiè en Nedertand gonst het van de metatbands. Vee[ van de zan-
gers van die bands ktinken atsof ze hun stem hetemaaI kapot zingen. Maar
vo[gens u is het perfect mogeLijk om ook in een metalband je stem op een
gezonde manier te gebruiken? Bedoelt u dat het mogetijk is om die manier
van zingen aan te leren?
'Absotuut. A[[es wat je kan doen met je stem, vaLt aan te leren. Er bestaai voor
atte geluiden een techniek. NatuurLijk zijn er mensen die dit makkeLijkervin-
den dan anderen. Maar de technieken bestaan ! H et is een zaak van hard wer-
ken, maar iedereen kan dit Leren. ALs je 'Hal.l.o l' zegt tegen iemand, en er komt
g el.uid uit je keet, dan kan je zingen ! Mensen die zeggen dat ze niet ku nnen
zingen, kunnen dat eigentijkwe[, maarworden betemmerd door het gebrek
aan techniek. Eensje de technieken [eert, zaI de stem perfect werken.
Wat je ook doet, het mag geen pijn doen of oncomfortabeI voeten. Getoof nooit
iemand die zegt dat je niet kunt zingen. NatuurLijk kan je het we[!'
Meer info via: www.comptetevocattechnique.com en www.singsing.be
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Tussen Kerst en Nieuwjaar kregen
we hetaas nog droevig nieuws bin-
nen. Terwijt de batterijen aan het o
den waren voot 201 0 vernamen vre
Jimmy'The Rev'Suttivan, de drumr
van Avenged Sevenfold, op 28 dece
ber dood was aangetroffen in zijn h
Huntington Beach, Calif ornië. Hij n
amper 28 jaar. Volgens de potitie gi
het om een natuurtijke dood. Hij wa
2008 getrouwd met Leana Macfadd
een voormatige adutt movie star. lr
sprak Rock Tribune met Sultivan. Í
die met beide voeten op de grond d
en van het [even genoot, maar met
We vroegen hem toen hoe hij omgir
de seks, drugs en rock-'n-roll'Als
ner was het enket seks en drugsrm
mee te maken kreeg en dat liep toe
eens uit de hand. lk ben nu 25 en te
de indruk dat ik iets beter kan omgr
met dat attes nu de rock-'n- rottei'
komen is. lk geni.et er van maar hor
binnen de perkên. Wanneerwe tijd
de toer een dag vrij hebben durÍ ikr
aI eens laten gaan, maarvoor eens
drink ik nooit-'

'Over The Top', de nieuwe cd van WHITE WIZZARD i: -s:
5 februari, via Earache Records. Het album werd ges-ci
door Ra[ph Pattan die eerder samenwerkte met l''íêE3
UF0.White Wizzard bracht midden vorig jaar'Higl' Si;
uit, een atbum dat veel lof oogstte. De band uit Los Ar gelr
[ak aan trends en nog meer aan de muzikale ontvrikke-]n
de afgelopen 25 jaar. Het grijpt dan ook zonder enrge s:
terug naar de vroege dagen van lron Maiden. Geen s!e:h
rentie overigens.


