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Als basis gebruik ik Complete Vocal Technique. Een overzicht daarvan vind je op de site. 
Meer info over het Complete Vocal Institute vind je op 
h!p://www.completevocaltechnique.com.

Deze methode vul ik aan met andere methodes zoals Klankgeoriënteerd zingen, Alexan-
dertechniek,... en uiteraard mijn eigen visie:
In het leren zingen onderscheid ik drie stadia: het opgeven van de controle, het volledige 
spectrum van je stem leren kennen, en het opnieuw verwerven van de controle, maar dan 
op een gezonde manier. Natuurlijk is de evolutie niet zo strak in stadia op te delen. Het 
loopt allemaal in elkaar over.

1. Het opgeven van de controle

Hier is het kernwoord ‘ontspanning’.  Iedere mens zit vol controlemechanismes. Dat is 
ook normaal, we zouden niet functioneren in deze maatschappij moesten we onszelf niet 
onder controle kunnen houden. Maar bij veel mensen slaan die controlemechanismes 
onbewust door naar blokkades. We hebben fysieke blokkades en emotionele / geeste-
lijke blokkades. Een fysieke blokkade kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door 
een emotionele blokkade. De drie peilers waaraan ik werk, ademhaling, klankvorming en 
houding, zijn erg gevoelig aan die blokkades. Dat komt omdat we allemaal onderhevig 
zijn aan de wisselwerking lichaam-geest. Let maar eens op je ademhaling als je nerveus 
bent. Merk je hoeveel hoger die zit? In de zangles zullen we dus de connectie lichaam-
geest diepgaand onderzoeken en vlot leren doen verlopen. Daardoor zul je merken dat je 
veel overbodige spanningen zal kunnen loslaten. Eigenlijk kun je zeggen dat je soms meer 
dingen a"eert dan dat je dingen aanleert. Je keert terug naar de ademhaling, klankvor-
ming en houding zoals je die bij je geboorte helemaal juist hebt meegekregen. Je hebt het 
ooit juist gekund, maar je bent het afgeleerd doordat je door de jaren heen allerlei blok-
kades hebt ontwikkeld. Aangezien dit allemaal onbewuste automatismes zijn, hoef ik je 
niet te vertellen dat dit niet zomaar gaat. Je moet jezelf een nieuw spiergeheugen aanleren, 
zodat je er niet meer hoe# bij na te denken. Als je in een stresserende situatie terechtkomt 
(een optreden, een auditie, zingen voor je lief,...), dan grijpt je lichaam maar al te graag 
terug naar de gouwe ouwe verkeerde automatismes. Vandaar dat het grote werk thuis 
gebeurt. Ik geef je in de les de handvaten, waarmee jij thuis aan de slag kunt.

2. Het ontdekken van je eigen stem

Dit is iets waar ik erg de nadruk op leg. Ik wil samen met jou je eigen stem ontdekken. 
Niet de stem zoals sommige mensen in je omgeving vinden dat ze moet klinken, en 
soms ook niet de stem zoals jij oorspronkelijk vindt dat ze moet klinken... Ik heb dit zelf 
ook meegemaakt. Ik wou zo graag een mezzo-sopraan zijn, dat ik in het begin van mijn 
opleiding mijn sterke punten niet zag. Enkel en alleen maar omdat ik met zo’n star beeld 
in m’n hoofd zat van hoe het volgens mij moest klinken. Daardoor kon ik m’n eigen stem 
met haar eigen kwaliteiten niet vrij laten zingen... Pas op, ik wil je helemaal geen beperkin-
gen opleggen, integendeel! Door je stem vrij te laten bewegen zonder enige blokkade, zul 
je ontdekken dat die veel meer kan dan je aanvankelijk dacht.  Je stem toont je de wegen 
die ze kan en wil uitgaan. En die gaan véél verder als je open staat om te ontdekken. Ja, 
ook de weg die je oorspronkelijk wou ;o)
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3. Opnieuw de controle grijpen, maar nu op een gezonde manier

Nu je alle mogelijkheden van je stem kent, kun je die volledig beheersen zoals het moet.  
Je kan nu een lied zingen met een volledig arsenaal aan klankkleuren zonder je stem te 
vermoeien of zelfs kapot te maken. Ik wil niet dat je een bepaalde techniek toepast omdat 
‘juf Sarah zegt dat het zo moet’. Nee, ik wil dat je iets doet omdat je weet hoe alles anato-
misch in elkaar zit. Je krijgt daarom tijdens de lessen een diepgaand inzicht in hoe al die 
spieren en bo!en in je lijf samenwerken om je gezond te doen zingen. 

Ik denk dat het woord dat ik het meeste gebruik in een les toch wel ‘voelen’ is. Zingen 
moet goed voelen. Voelt het verkeerd, zijn er spanningen, is het niet comfortabel, word 
je er hees door,... dan is wat je doet niet goed. Punt, andere lijn. Ik vraag dan ook heel veel 
feedback van jou. ‘Hoe voelt dit voor jou? Leg het uit in je eigen woorden. Is het comfor-
tabel om zo te zingen? Vind je zelf dat het beter klinkt? Wat heb je nu gedaan waardoor 
het zo mooi klonk?... Eigenlijk kun je het zo bekijken: Jij moet mij door jouw feedback 
leren hoe ik jou moet lesgeven. Dat vind ik ook zo fantastisch aan lerares zijn: iedere 
student is voor mij een nieuwe zoektocht.

OPNAME

Je hebt waarschijnlijk zelf al gemerkt dat jij jezelf niet hoort zoals andere mensen jou 
horen. Dat komt doordat jij je stemgeluid niet alleen van buitenaf hoort, maar ook van 
binnenuit. Je hoofd geleidt heel wat geluid en dat wordt intern vervormd. En ook al 
werken we tijdens de les regelmatig met een spiegel, vaak registreer je niet alles. De men-
selijke geest is heel goed in “kijken zonder te kijken”. Daarom neem ik alle lessen voor je 
op video op. Zo kun je alles rustig thuis beluisteren en bekijken. Je hoort / ziet jezelf iets 
verkeerd doen, je hoort mijn commentaar en je hoort / ziet het jezelf goed doen: je frank 
valt nog eens en blij" daardoor langer plakken. Zo hoef je ook tijdens de les geen tijd te 
verliezen met het maken van notities.  

Ofwel zet ik de opname aan het eind van de les over op een USB-stick die je meebrengt, 
ofwel bezorg ik je de opname via Dropbox (zie verder).

Ik vraag je om indien mogelijk zelf ook opname-apparatuur mee te nemen naar de les 
(iPod, GSM, camera, dictafoon, laptop,...). Het kan altijd gebeuren dat er iets fout loopt 
met mijn computer, en dan hebben we zeker een reserve-opname.
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BEGELEIDING

Ik werk niet graag “out of the blue”. Daarom vraag ik je om me voor de les een backing 
track te bezorgen. Dat kan een aangekochte karaoke zijn of een zelfgemaakte opname van 
de begeleiding. Dat hoe! zeker geen fantastische kwaliteit te zijn, vaak zijn de basisak-
koorden op piano / gitaar al genoeg. Als je in een band zingt, is het erg handig als je de 
begeleiding laat inspelen door je band. Op die manier werken we tijdens de les zeker op 
hetzelfde tempo, dezelfde toonaard e.d. Laat je bij de keuze van je liedjes zeker niet beper-
ken door de toonaard! Als een liedje op de originele toonhoogte te hoog / te laag is, kun 
je die makkelijk veranderen. Ik leg je tijdens je les graag uit hoe je dat doet.

Belangrijk: Ik werk niet met illegale downloads... YouTube gebruiken we enkel tijdens het 
zoeken naar het juiste liedje. Eens je een de"nitieve keuze hebt gemaakt, koop je het liedje 
/ de karaoke legaal bijvoorbeeld via iTunes, of maak je zelf een begeleiding. Bij ‘links’ vind 
je sites waar je legaal karaoke’s kunt aankopen.

DROPBOX

Als student van singsing! krijg je een soort van online mapje op m’n Dropbox-account. 
Dat mapje kun je gebruiken om de backing track / begeleiding / karaoke van het liedje 
dat je zal zingen tijdens de les aan mij te bezorgen. Op die manier omzeilen we niet-wer-
kende CD’s en vergeten USB-stickjes...
De video van je les wordt je ook via die weg bezorgd indien je geen USB-stick meebrengt.
Belangrijk: Mijn account hee! een limiet en video-bestanden nemen veel ruimte in. Ver-
wijder de video daarom meteen nadat je hem hebt gedownload uit het mapje. Download 
de opname ook zo snel mogelijk na je les, aangezien die automatisch overschreven wordt 
tijdens je volgende les en ik de ruimte nodig heb voor de studenten die de dagen na jou 
op les komen.

Je wordt ook gelinkt aan de Dropbox-map die de les-agenda bevat. Als je een les wil boe-
ken, kun je daar het schema bekijken en me daarna mailen. De boeking geldt alleen na 
bevestiging van mij. Op maandag geef ik les aan het Conservatorium van Brussel. Je kunt 
privélessen dus boeken op dinsdag, woensdag en donderdag (tenzij anders aangegeven) 
tussen 11 en 21 uur. Groepslessen kunnen ook op vrijdag, zaterdag en zondag geboekt 
worden. Voor groepslessen kan ik een uitzondering maken en les geven tot 22 uur ipv 
tot 21 uur. Ik werk in blokken van maximum 3 uur, hou daar dus rekening mee bij het 
boeken van een les.


