Wij moeten Gode zingen, Hallelujah!
Houd dan de lofzang gaande!

Coaching kerkelijke zanggroepen in corona-tijd
Ook in de corona-tijd gaat de lofzang voort. In allerlei gemeenten ontstaan lokale initiatieven
waarbij vaak kleine groepjes zangers de lofzang in hun gemeente gaande houden. Mooi dat
zo veel mensen hun gaven en talenten in willen zetten voor God en Zijn gemeente.
De verschillen per kerkelijke gemeente zijn groot. In sommige kerken is een compleet
multimedia actief met soms zelf professionele camera’s. In andere gemeenten is het meer
behelpen met de middelen die er zijn.
Om de zanggroepen te ondersteunen is er een coaching voor zanggroepen ontwikkeld.
Docent is Arian van der Mark, artistiek leider van Koorschool Drenthe.
Centraal in deze coaching staat de behoefte van de individuele zangers. Tegelijk wordt er
door de docent ook ingezoomd op andere aspecten die tijdens het zingen naar voren komen.
Een aantal aspecten die in ieder geval aan bod komen tijdens de coaching zijn:
- Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak
- Klankvorming
- Ademhalingstechnieken
- Samenwerking met de organist, pianist en/of combo/band.
Waar mogelijk zal ook aandacht besteed worden aan mogelijkheden om bijvoorbeeld
meerstemmig te zingen, afwisseling in zangers, hoe houd je de zang met slechts enkele zangers
week in week uit aantrekkelijk enz. De workshops duren ca. 90 minuten.
De coaching wordt uiteraard aangeboden vanuit alle door het RIVM aangegeven maatregelen
zoals deze in juli 2020 zijn gepubliceerd.
Wilt u deze coaching voor of namens uw zangers aanvragen? Dat kan.
Aanvragen kunnen gemaild worden naar info@muziekpraktijkvandermark.nl
De coaching kost € 25,- per deelnemer. Het is aan te bevelen om als kerkelijke gemeente deze
kosten voor de zangers te betalen. Zij zetten immers hun gaven in ten bate van de gemeente.
Wilt u graag een op maat gesneden pakket, voel u dan vrij om per mail contact op te nemen.
In afwachting van uw reactie,
Arian van der Mark
Artistiek leider Koorschool Drenthe
Zangdocent
www.muziekpraktijkvandermark.nl

info@muziekpraktijkvandermark.nl

