
 
!Muzikale bedrijfsworkshops, Composities en Koordirectie 
 
Even voorstellen: 
Ik ben Juliette Dumoré. Ik heb schoolmuziek gestudeerd aan het conservatorium in Utrecht. 
Inmiddels ben ik zo’n 25 jaar werkzaam als dirigent van alle mogelijke swingende koren. Overdag 
geef ik piano- en zanglessen en muzikale workshops aan bedrijven. In 2008 heb ik de master 
opleiding van EVT voltooid, zodat ik nu meer kennis heb om mijn koren naar een kleurrijke, stevige 
popsound te kunnen coachen. Ga voor meer informatie naar mijn website: www.dumosound.nl 
 
Inleiding EVT: 
EVT staat voor Estill Voice Training. Jo Estill is een Amerikaanse onderzoekster, docent en 
zangeres, die de afgelopen jaren op wetenschappelijke wijze (middels röntgen en laryngoscopie) 
onderzocht heeft “wat doe ik met mijn strottenhoofd om deze klank te produceren?”.Vervolgens 
heeft zij die kennis omgezet in simpele oefeningen, waarmee je controle krijgt over de spieren in en 
rond het strottenhoofd. Meer informatie over EVT is te vinden op de Amerikaanse website:  
www.trainmyvoice.com.  
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Het koor heeft een paar liederen laten horen bij aanvang van de workshop: Birds, In this heart en 
Anthem. Het koor heeft een prachtige zuivere sound en de leden zingen helemaal vol overgave. 
Mooi om te zien en te horen! Verbeterpunten liggen in het verbreden van de koorklank qua kleur 
(mag soms meer peper), het luid zingen zonder dat de blending verloren gaat en de algehele blending 
tussen de diverse stemgroepen en soms binnen de stemgroepen.  
We hebben derhalve gewerkt aan de volgende technieken: 
 
Ware stemplooi: Aanzet en Afsluiting 
Je kan een toon op 3 manieren starten en stoppen; glottaal, ge-aspireerd en smooth. Elke aanzet leidt 
tot een andere toonkwaliteit (lees, klankkleur). Glottaal leidt tot een dikke stemband (luid zingen, 
popsound), geaspireerd leidt tot een ietwat luchtige toon (jazzy) en smooth leidt tot een dunne 
stemband (zacht zingen, veelal klassiek). Het beheersen van de aanzetten maakt dat je beheersing 
krijgt over je klankkwaliteit. 
 

1) Glottaal: De stembanden sluiten zich en vervolgens start te uitademing. Dit creëert een heel 
klein beetje druk vóór de toonaanzet. Let erop dat de druk niet te groot is en verwijdt evt. de 
valse stemplooi om een geknepen toon te vermijden (zie: anti knijp oefening). Oefening: zeg 
“oh, oh” als een teletubbie en ervaar hoe weinig druk ervoor nodig is om de stembanden 
voorafgaand aan de toon te sluiten. Oefen ook een liedje op 1 klinker. Bv. vader jacob op 
“ie”. Elke toon apart glottaal aanzetten. Let erop dat de stembanden goed sluiten (goede 
oefening dus voor de zangers die met valse lucht zingen….die moeten meer ademsteun 
toepassen om de luchtuitstroom tegen te gaan) en dat je niet teveel druk eronder zet. 

2) Geaspireerd: De stembanden staan open terwijl de uitademing start. In de luchtstroom wordt 
vervolgens de stemband gesloten en wordt de toon geproduceerd. Het creeert een jazzy toon, 
waar vaak wat valse lucht hoorbaar is. Oefen: Zing “happy birthsday” als een klein verlegen 
kindje met wat valse lucht. Toepassing: als je in een lied opeen heel klein en kwetsbaar wilt 
klinken. Het klinkt vaak suikerzoet. Echter…iedereen moet dan een beetje valse lucht 
toevoegen, diegene die dat niet doet is plots als solist hoorbaar (wat dan ook weer een 
toepassingsmogelijk zou kunnen zijn ;) 
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3) Simultaan (smooth): De stembanden sluiten tegelijk met de uitademing. Het klinkt lieflijk en 
is effectief in zachte passages. Oefen: op “joe’, bv een toonladdertje omhoog en weer naar 
beneden. Het koor zingt van nature veelal in deze stand. De “ruis” die een beetje meeklinkt in 
alle liederen is dat er leden zijn die de stembanden niet goed sluiten (geaspireerd). Die 
koorleden hebben er veel baat bij om te oefenen in glottaal zingen en smooth zingen.  
 

Twang: hebben we geoefend om de toon kernachtiger en luider te maken, zonder dat je veel 
stembandmassa gebruikt. Gebruik je veel stemmassa, dan wordt het snel schreeuwerig (AJAX!). 
Twang  verhoogt dus de effectiviteit van het zingen en het maakt de klank helderder. 
 
Oefen twang door het nadoen van een valse kat, een eend, een sirene , een doedelzak, een baby…etc  
Het mag echter nooit spanning opleveren in je strottenhoofd. Voel je dat, dan doe je het niet goed. 
Twang is ook helpend als het koor zacht moet zingen met kern. De kern creëer je door een snufje 
twang toe te voegen. Oefen de twang door een melodietje te zingen op het woord: “nje”. Hoe 
scherper het klinkt, hoe beter je twang is. Gebruik ook de anti knijp oefening die hieronder 
beschreven wordt. Uitlachen en twangen is een super combinatie voor gezond (luid) zingen. 
 
Anti knijp 
Het valse stemplooien sluiten zich van nature in diverse situaties. Bv. bij fysieke actie (iets optillen), 
bij verstikking, bij borst fixatie (uitrekken), voorafgaand aan schreeuwen, vechten, vluchten, je keel 
schrapen, hoesten etc. Maar ook bij angst voor hoog zingen (oei….hoge noot!) wil het strottenhoofd 
(lees, valse stemplooien) samenknijpen. Wanneer het strottenhoofd samenknijpt bemoeilijkt dat de 
trilling van de stembanden en zal de klank afgeknepen klinken. Dit veroorzaakt heesheid. 
Het verwijden van het strottenhoofd (anti knijp) ontstaat vanzelf met de suggestie van uitlachen: 
“pffff……heb je DIE gezien?”  ;). Een goede zaak dus om bij het gevoel van knijpen, direct in de 
uitlach stand over te gaan! Ook tegenhouden van huilen wil het strottenhoofd verruimen. Kijk welke 
manier het best past bij jou. 
 
Oefening: tijdens het zingen van hoge noten, lage noten, luide noten (twang) liefst voordat je de 
inspannende noot gaat zingen…je strottenhoofd al in de brede “uitlach stand” zetten. Dan erop 
letten dat je tijdens het zingen, deze uitlach stand behoudt. Blijf aan het werk. 
 
Strottenhoofd positie 
De positie van het strottenhoofd in de nek beïnvloedt de klank van de toon. Bij hoge noten zal het 
strottenhoofd vanzelf omhoog gaan en bij lage noten omlaag. Echter, we kunnen vanuit deze 
natuurlijke positie de stand van het strottenhoofd zelf nog extra verhogen of verlagen. Door het 
trainen van de spieren die daarvoor nodig zijn, krijgen we steeds meer invloed op de kleur en 
zuiverheid van onze klank . 3 Positie’s van het strottenhoofd 
 

1) laag: Verlagen van het strottenhoofd brengt een donkere klank met zich mee. Wanneer de 
toonhoogte onzuiver wordt (te laag), dan is het strottenhoofd te laag. Het strottenhoofd is 
laag, wanneer je de kerstman nadoet “HO, HO, HOO!” 

2) midden: “Mid” is de natuurlijke positie van het strottenhoofd voor een gegeven toonhoogte. 
Het is een relatieve positie, want deze verandert met de toonhoogte. Wanneer je gewoon 
spreekt staat het strottenhoofd in de “mid” stand. De klank is naturel. 

3) Hoog: Verhogen van het strottenhoofd verheldert de klank van je toon. Je strottenhoofd hoog 
kunnen plaatsen maakt dat het zingen van hoge noten gemakkelijker wordt. Tevens klinkt een 
toon met een hoog strottenhoofd minder “klassiek” . Oefen met Calimero: “want zij zijn groot en 
ik is klein, het is niet eerlijk OOOOOOH nee!!” 
Toepassing: Popsound, doe je met een hoog strottenhoofd. Klassieke zangers zingen vaak met 
een laagstrottenhoofd.  
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Oefening 1: zing een simpel liedje (happy birthsday) en de dirigent laat zien met zijn vinger of de 
toon wordt verhoogd of verlaagd tijdens het zingen. Wordt goed in het kleuren van je stem van 
donkerbruin tot superhelder en de blending binnen het koor zal met sprongen verbeteren. Als de 
ene zanger namelijk verlaagd en de ander verhoogd is blenden erg moeilijk. 
Oefening 2: laat een van de koorleden een regel van een lied zingen dat jullie zingen. Luister 
naar de kleur van die stem en voeg je stem allemaal in die kleur. 
Oefening 3: de “lift”. Als je een sprong omhoog moet maken bv octaaf, dan is het helpend om 
tussen deze 2 tonen het strottenhoofd met een lift te verhogen. Zorgt dat het strottenhoofd dus 
voor het zingen van de hoge noot, op de 10e verdieping staat en niet op de 8ste en dan al zingend 
proberen om de zaak nog naar de 10e te slepen. Oefen eerst met een hoorbare lift op “mmm” dan 
een stille lift, en dan een supersnelle stille lift zodat je geen gat hoort tussen de 2 noten. 
 

Ademsteun  
Ademsteun is het controleren van de uitgaande lucht. Ademsteun is essentieel om: een toon altijd 
kern te geven (vooral zachte tonen), langere zinnen te kunnen zingen, het strottenhoofd te ontlasten. 
Hoe doe je het? Span je buikspieren, bekkenbodem spieren en onderrug spieren en trek vriendelijk 
aan naar binnen tijdens het zingen. Niks vastzetten! Tegelijk behoudt je spanning in je bovenlijf, 
door je interrib spieren uit te zetten (blijf als een diva rechtop staan). Na de gezongen zin, alles in de 
buik ontspannen tijdens de inademing. De buik wordt rond en je kan weer beginnen met zingen en 
zachtjes intrekken rond de navel. 
 
Oefen: zingen met een kaarsje voor je mond. Als het vlammetje niet beweegt, doe je het supergoed en 
heb je perfecte controle over de uitgaande luchtstroom. Mijn juf zei altijd: “use half a teaspoon of 
air!”. Veel zangers hebben de neiging om veel te veel lucht te gebruiken. Dit is dus ook weer een 
hele goede oefening voor de zangers die een vaak met een beetje valse lucht zingen.  
 
Algemene tips: 
* kaken open. Lekker op resonans zingen (inner smile), maakt de koorklank minder plat en 
bevorderd de blending 
* vaker door elkaar heen zingen en meer naar elkaar luisteren. Let op kleuring (mate van twang 
bij ieder gelijk, positie van strottenhoofd) en let op onderlinge balans (zingt iedereen even sterk) 
* oefen de dynamische schalen van 1 tot 5. Wordt goed in de 1 en 2 (ademsteun, kern) en zorg 
ervoor dat iedereen zo snel mogelijk meegaat in een nieuwe schaal. 
* gebruik ook de schaal van 1 tot 5 voor het begrip “twang” en laat de dirigent variëren in 
twang tijdens het dirigeren. Dit kan voor het hele koor gelden of voor een bepaalde stemgroep. 
 
 
Blijf genieten van zingen en van elkaar. Jullie zijn een superkoor met veel potentie! 
Hopelijk nog eens tot zings! Juliette Dumoré   
 


