
singsing!
haverstraat 19
b - 9000 gent
09 324 35 21
0479 25 98 72

www.singsing.be
sarah@singsing.be

PRIVE-ZANGLES
 

Ik ben zelf een zangeres die haar stem uitdaagt alle kanten van haar kunnen op te 
zoeken. Vandaag wil ik dit ook aan jou leren. Natuurlijk begint alles met  gezond 
stemgebruik. Het is essentieel dat je als zanger(es) of professioneel spreker weet 
hoe je lichaam in elkaar zit en wat er fysiek allemaal gebeurt als je je stem op de 
juiste manier gebruikt.  Maar het gaat verder...  Ken jij je éigen stem en al haar 
mogelijkheden? Durf je buiten je comfort-zone te gaan en àlle mogelijkheden te 
ontdekken?

Lees zeker ook de tekst ‘visie’ op de website of op de folder die je van me ontvan-
gen hebt.

Locatie: De lessen gaan door bij mij thuis: Haverstraat 19, 9000 Gent. Het is 
 makkelijk bereikbaar met de auto (bij de binnenring en genoeg parkeer
 plaats) en met het openbaar vervoer (tram 1, 4 & verschillende bussen). 

Uren:	 Op maandag geef ik les aan het Conservatorium van Brussel. 
 Privé-lessen kun je dus boeken van dinsdag tot donderdag tussen 11 & 
 21 uur
 Je bent niet verplicht om een heel lessenpakket in één keer te boeken, 
 dus je kunt gerust eens een les proberen zonder je te engageren voor een 
 lange tijd. Er is ook geen verplichting om iedere week te komen, dus je 
 kunt alles plannen zoals jij wilt. Het is de bedoeling dat we een formule 
 vinden die voor jou het beste werkt qua doelen, tijd, financiële 
 mogelijkheden e.d.

Prijs:	 €50 per uur
 5-beurtenkaart: €46 per uur (zie document vijfbeurtenkaart.pdf )
 10-beurtenkaart: €43 per uur (zie document tienbeurtenkaart.pdf )

Afspraak: Je kunt je les tot 48 uur op voorhand afzeggen of verzetten. Doe je dit 
 later dan 48 uur, dan vraag ik je om de les toch te betalen, tenzij je een 
 doktersbriefje kunt voorleggen.

Intro-les:	Een groepsles “Introductie in de basistechnieken” voor je privé start 
 is een aanrader. Als je zo’n intro-les hebt gevolgd, krijg je ook voorrang 
 op de wachtlijst voor privélessen. (zie document introles.pdf )


