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GROEPSLES

Lees zeker ook de tekst ‘visie’ op de website of in de folder die ik je bezorgd heb.

4 zangers krijgen elk om beurt les, terwijl de medestudenten en eventuele andere geïnteress-
eerden fungeren als “actief publiek”. De problemen die zich tijdens de les voordoen worden 
besproken met alle aanwezigen, waardoor je een andere interessante leservaring krijgt dan 
tijdens een één-op-één zangles. 

Als publiek leer je actief te luisteren en mee naar oplossingen te zoeken voor de problemen van 
een ander. Door je eigen fouten bij iemand anders te herkennen, krijg je een dieper inzicht in 
het probleem en de mogelijke oplossingen. 
Het zingen voor een publiek van medestudenten is ook een perfecte stap tussen de veilige 1-
op-1-situatie van de privéles en een concert of auditie.  

Je bent meer dan welkom in het publiek als je nog geen student bent. Dit kan de ideale manier 
zijn om kennis te maken met mijn methodiek indien je het nog niet aandurft om meteen zelf al 
te gaan zingen.

Op aanvraag kunnen ook groepslessen ensemblezang georganiseerd worden.

Data:
 zie website & nieuwsbrieven of op aanvraag
Duur:
 3 uur,
Prijs:
 deelnemer: €50 / publiek: €20

Inschrijven:
 Je volgt groepslessen met een vaste studiegroep. 
 -> Zie website, folder & http://www.singsing.be/downloads/studiegroep.pdf
 OF
 Je volgt een losse groepsles met een groep die ik voor je samenstel.

 Stuur een mailtje naar sarah@singsing.be
 Schrijf na het vastleggen van de les €50 /€20 over op rekeningnummer 
 979-5259991-74 met als mededeling je volledige voor- en achternaam & “Groepsles 
 (datum les)”. Die overschrijving bevestigt je inschrijving.

Afspraken:
 Na overschrijving is annulering met volledige terugbetaling mogelijk tot 2 weken 
 voor de les. Na annulering tot 1 week voor de les  wordt de helft terugbetaald. Bij 
 latere annulering  is terugbetaling helaas niet meer mogelijk.
 Bij annulering door singsing! wordt uiteraard het volledige bedrag terugbetaald.


