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WEEK 3  -  KLANKEN & KLINKERS 

1. Motor  adem, longen, romp   (in Week 2 behandeld) 

2. Generator  strottenhoofd, stemplooien   (in Week 1 behandeld) 

3. Klankkast  keel-, mond- en neusholte samen het “aanzetstuk” 

4. Articulatoren  tong, lippen, tanden, onderkaak, zachte gehemelte 

De motor zorgt voor de luchtdruk, de luchtstroom. De generator zorgt voor het ‘brongeluid’. Dat is een heel 

dun en zacht geluid. Klanken worden gevormd door de klankkast en de articulatoren. 

Demonstratie met mondstuk en trompet. 

Geluid = het trillen van lucht. Hoe sneller de luchtdeeltjes trillen, des te hoger de toon klinkt (een hogere 

frequentie). Boventonen zijn tonen – hogere frequenties - die meeklinken, worden opgewekt in de klankkast 

(holtes).  Demonstratie met piano. 

De mondholte (klankkast) bepaalt welke boventonen meeklinken en daarmee het klankverschil tussen de 

klinkers. Elke klinker heeft zijn eigen unieke mix van zwakkere en sterkere boventonen. Zie volgende pagina, 

de klinker spectra. 

Technieken uit de EVT (week 1) t.a.v. de generator (het strottenhoofd): 

 Aanzet (glottis / gelijktijdig / geaspireerd)  het resultaat voor de klank en het volume 

 Twang  twee soorten:  keel-twang en neus-twang.  Neus dichtknijpen bewijst welke soort je 

gebuikt.  (Franse klank “garçon” = mix) 

 Strottenhoofd hoog of laag 

 Schildkraakbeen recht of gekanteld (niet behandeld) – ‘borststem’ en ‘kopstem’ (register) 

Combinatie van technieken leidt tot allerlei klankkleuren: open, helder, dof, mat, nasaal, scherp, metalig, 

omfloerst, warm, rauw, klassiek. Veel wordt gemaakt in je mondholte, heeft met boventonen te maken. Zie 

boventoon spectrum van klinker met twang.  

Oefening met ‘Ik pluk bloemen’ in diverse kleuren. 

Resonans is het meetrillen van je lichaam (kop, borst).  

Neurie een ‘mmmm’ en stuur de klank naar de diverse plekken in je lichaam. Een andere manier van werken 

met klank(kleur) is de plaatsing van je stem: naar voren, naar achteren, naar boven, naar onderen. 

mmmaa, mmmee, mmmiii, mmmooo, mmmuuu, mmmoeoeoe.  Ook met ‘n’ en ‘ng’ 

“inner smile” en glimlach = keel open, konen opgetrokken, klein glimlachje in de mondhoeken.  

Samen met open(!) mond geeft dit een helder geluid, dat in de lichte muziek zeer welkom is. 

Zelfs bij droevige muziek, toch een klein glimlachje. Je ogen mogen huilen, je mond niet. 

Klinkercirkel:    áá  -  èè – éé – ii – uu – oe – oo – òò – àà – etc. 

Let op : 

 lippen doen alleen mee bij uu-oe-oo ;  probeer dit ‘verticaal’, met ruimte in je mond (kaak naar 

beneden) 

 open mond bij aa-ee-ii  (en de overige klinkers) 

 lage tongpunt 

 

 

 


