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WEEK 2  -  ALGEMENE ZANGTECHNIEK (Hannah)  12 oktober 

 

Geluiden, stemtechnieken, adem 

 

Iedereen beweegt naar voor en naar achter, oefening voor de adem. Handen op je buik. 

Uitblazen bij het naar achteren gaan. Je trekt je buik dan een klein beetje in. 

Goed rechtop blijven staan, borstbeen hoog houden. 

Geluiden maken in het tempo van uitademen: vvvv, wwww, zzzzz, prrrrrr, in stootjes. 

Als je naar voren gaat, valt de buik weer als vanzelf in je handen. 

Papapapa, pepepepe, jaaaaa, oooh nee, jajajajaa, neeneeneenee, kakakakaa. 

Allemaal in de spreekstem. 

Huilen, met de ‘zangstem’, hoog, oh nee, joeoeoeoeoe 

Geluid alsof je op een flesje blaast, hoog oooh, met veel lucht. 

Afwisselend met lucht en zonder lucht. 

De varianten: 

 spreekstem 

 met veel lucht 

 huilend 

 twang 

Strottenhoofd heeft twee gedeeltes. Die staan recht op elkaar, in je spreekstem. 

Nu huilende klank: het bovenste gedeelte beweegt, kantelt (tilt). 

Van laag naar hoog, laat het strottenhoofd kantelen en er komt lucht bij. 

Van hoog naar laag, van lucht naar spreekstem. 

Twang: in de hoogte gaat je strottenhoofd omhoog. Plagerig geluid werkt het beste. In de laagte is twang 

moeilijker omdat de strot naar beneden wil. 

 

Lachen hardop en dan geluidloos doorlachen. Geef de stand die je dan hebt, (een ruime strot) een 

moeitecijfer (1-10). Houd dit vast en beweeg je schouders, blijf doorademen.  

Kies een toon, begin met ‘niks’, en moeitecijfer gaat van 1 naar 10 op iiii. Op één volume. Bij 10 is de strot 

volledig open. Is het omgekeerde van knijpen.  

Zuchten: gewone zucht is hoorbaar, ook met je oren dichtgehouden. Een ‘binnenpret’ zucht is vrijwel 

onhoorbaar, ook met je vingers in je oren. Kan ook op iiiii. De valse stemplooien gaan helpen als je kracht 

moet zetten, bijvoorbeeld een zware koffer tillen. Dat wil je als zanger zoveel mogelijk vermijden. 

Gebied tussen navel en heupen moet gaan ‘werken’, hoe hoger ze zingen hoe meer het gaat werken. Snelle 

toonladder omhoog en weer naar beneden. Steeds hoger. Je kunt je middenrif voelen door je vingers onder 

je ribben te duwen. Het middenrif zorgt voor een goede constante flow van lucht naar de stembanden. 

Tegen het eind van de zin de buik intrekken, bij hoge noten idem, ademsteun. 

Oefenen of vvvv en oooh, 1-5-1.  Op oooh evenveel buikactiviteit gebruiken als op vvvv. 

Nu in combinatie met de ademsteun ook de binnenpret. En dan de huilende klank. En in de hoogte de kaken 

loslaten. Nu kan iedereen hoog zingen! 

Denk aan je hoogste noot, zing ‘m in stilte. Dan aan de laagste noot. Duw je tong niet naar beneden! 

Ho ho ho, ik ben de kerstman (laag)  Ik ben Mickey Mouse (hoog met twang, hoog zonder twang). 

Liedje zingen met afwisselend hoog en laag strottehoofd. Let erop dat je niet een octaaf naar beneden gaat. 

Bassen: altijd is kortjakje ziek. Klank is anders dan bij de leads. Met hoog, normaal en hoog strottenhoofd. 

Hoog voelt niet natuurlijk, maar is wel een gewilde klank in sommige stukken.  
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One Fine Day 

 

Doseren van twang. Van full twang naar helemaal niets, op de eerste shoo. Van 10 naar 1 en andersom. 

Bij welke cijfer zit de gewenste twang? Let op de binnenpret! 

De hele song op twang 6,5, elke stem. Juist de bassen zingen met een mooie twang en een hoge strot. 

Twang is heel bruikbaar om te blenden. 

Begeleiding ooh op de juiste twangschaal. Wat meer u erin, en de tong wat omhoog doen, dan wordt de 

mondruimte kleiner.  

Mooie oefening: op ‘you’ één begint en één voor één erbij komen. 

Zweven van de toon voorkomen door ook met ademsteun te zingen, dus je moeitecijfer gebruiken. 

Niet elke klinker kent dezelfde hoeveelheid twang of dezelfde moeite om twang te maken. 

 

 

I wonder as I wonder 

 

Minder meisje achtig, nu wat meer volwassener, met meer levenswijsheid. 

Op ooh, meer klankruimtes zoeken in je hoofd. Ook op vvvv  of zzzz. 

In de sprongen omhoog de adem wat meer laten stromen, geeft richting aan de klank. En geeft de juiste 

hoeveelheid vibrato. 

Ademhaling voorbereiden, wat meer tijd nemen vóór de inzet.  

Nu met tekst. Netjes Amerikaans. “wonder” en “wander” wordt gelijk uitgesproken. 

Let op met een Amerikaanse rrr aan het eind van ‘wonder’. Neem ‘m niet te veel achterin; als je daarna snel 

naar een klinker moet, zit de rrr achterin nog in de klinker en dat is heel lelijk. 

Geactiveerde, hoge stem, overdreven en dan de tekst zingen. Geeft bepaalde kwaliteit, sound. 

Met meer ademsteun, wat luider. En dan met dezelfde energie en ademsteun het halve volume. 

En dan nog zachter, met nog steeds dezelfde steun (moeitecijfer). 

Head neck anchoring, in je masker zingen. Geeft meer body aan de klank, ook in zachte volumes. 

Zacht in de hoogte? Dan deze techniek toepassen. 

Warmte in de klank? Strot wat lager, kaken wat losser, lippen iets naar voren. 

Kern in de klank? Stembanden laten sluiten, wat meer huilen. Als het te scherp wordt, minder twang erop 

zetten. 

Vibrato tegenhouden is zwaar voor een stem. Daarom is vibrato is tekst wel fijn, in de doo’tjes minder 

gewenst. 

Denk aan ademsteun tot het einde van de zin. Neem de tijd voor de ademhaling en doe ‘m bewust. 

 

 

 

 

 

 

 


