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WEEK 2  -  ALGEMENE ZANGTECHNIEK (Hannah)  12 oktober 

 

Schriftelijke uitwerking volgt later. 
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WEEK 3  -  door Performance Team  19 oktober 

 

Geen verdere schriftelijke uitwerking.  
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WEEK 4  -  RITME  26 oktober 

Intro oefening  

1. Iedereen staat in een cirkel 

2. Dirigent geeft klap door in de cirkel, iedereen geeft de klap door in eigen tempo 

3. Daarna in een vast tempo door dirigent aangegeven 

4. Daarna zo snel mogelijk 

5. Dan in vast tempo en je mag met een dubbele klap de richting keren (wel de persoon aankijken aan 

wie je de klap geeft). 

6. Optioneel:  met de voeten de klap (=stamp) doorgeven, vrij / in tempo / zo snel mogelijk 

 

Oefening 1 

1. Iedereen staat in een cirkel 

2. De ‘afro-step’:       kwart = ongeveer 60 

a. Stap met je rechtervoet naar voren op tel 1 

b. Stamp met je linkervoet op tel 2 

c. Stap met je rechtervoet achter je lijf op tel 3 

d. Stamp met je linkervoet op tel 4 

3. Doe het volgende ritme. 

 

4. Iedereen eerst stem 1,  

5. Belangrijk dat je de klap PRECIES afstemt met je stamp. Heel bewust de twee laten samenwerken. 

Pas dan maak je volledig gebruik van je lijf als ondersteuning voor het ritme. Voel de achtste noten 

en ervaar de groove. 

6. dan in 4 groepen verdelen. (de cirkel in kwarten). Groepen opbouwen.  

7. Optioneel:  uit elke groep 1 of 2 mensen selecteren, die komen een stap naar voren (vormen een 

binnenste cirkel) en doen ritme 5 of ter plekke bedacht ander ritme met 16en. 

Ritme 

Ritme heeft te maken met de puls in de muziek. De onderliggende laag, de drive, de groove.  

Het is belangrijk dat in een ritmische song dat het tempo STRAK is. Strak betekent dat het tempo precies 

gelijk blijft in de loop van de song. Ballads kennen ook wel een tempo, maar niet zozeer een ritme. Vaak 

wordt er in ballads veel meer gespeeld met het tempo (wat sneller, wat vertragen). 
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Oefening strak ritme 

1. Iedereen staat in een cirkel. 

2. Dirigent geeft een vrij langzaam tempo aan in vieren, bv.  Kwart = 40 

3. Iedereen klapt 1 – 2 – 3 – 4 en wanneer de dirigent het aangeeft laat iedereen de 4 weg. Vervolgens 

ook de 3 en de 2. Het zal steeds meer ongelijk worden. Eventueel ogen dicht. 

4. Een goede manier om dit strak te houden: onderverdelingen. 

5. Onderverdeling is de (langzame) tel te verdelen in kleinere stukken om daarmee “kunstmatig” een 

sneller tempo te maken. Hoe sneller het tempo (hoe meer tellen per minuut), des te gemakkelijker is 

het om het tempo strak te houden. Feel the groove. 

Oefening onderverdeling in 2 en 4 en 3 

 Zelfde tempo, iedereen zegt onderverdeling in 2-en  “ti – ta” en klapt op de tel 

o Daarna alleen klappen en de onderverdeling denken. 

o Als het goed is wordt het strakker, d.w.z. de klappen worden meer gelijk. 

 In tweeën is nog best traag in dit langzame tempo. 

o Daarom onderverdeling in 4-en. “ti – ta – ta – ta“. Zelfde oefening eerst zeggen en daarna 

onderverdeling denken en alleen klappen. 

 Opdracht: alleen klappen, beslis zelf welke onderverdeling IN STILTE! 

o Tempo kwart = 46 

o Na de oefening iedereen zijn eigen onderverdeling hardop laten zeggen (ti-ta of ti-ta-ta-ta). 

 Dirigent zingt een stukje van “Birds”. Zonder verdere toelichting. 

o Als het goed is heeft men 3-en gekozen. Daarna iedereen  in 3-en  “ti – ta – ta”.  

in dit trage tempo zal het duidelijk zijn dat alle drie de tellen van de onderverdeling even lang 

zijn. 

 Onderverdelingen in 2, 3 en 4 zijn de onderdelen van de ritmiek in de lichte koormuziek. Met deze 

basis eenheden kunnen we alle voorkomende ritmes maken. Notatie op de flipover.  

Oefening in 2 en 3 en 4 afwisselend 

 Tempo naar kwart = 50. Dirigent neemt plaats in de cirkel en zorgt ervoor dat iedereen hem kan zien. 

 Koor klapt op de tel, zegt de onderverdeling in 2en  “ti – ta”  als de dirigent twee vingers in de lucht 

steekt. Het zelfde met drie vingers en vier vingers. Introduceer ook 1 vinger spelenderwijs. 

 Speciale aandacht voor “3 in plaats van 2”. Dit heet officieel een triool en schrijf je als een vierkante 

horizontale haak boven drie noten met een ‘3’ daarboven.  zie Slipping Through my FIngers. 

Vraag en antwoord ritmes 

 Koor in cirkel, afro step, kwart = 50 

 Twee maten van 2-kwarts (=4 langzame tellen) 

 Voorklappen, naklappen van diverse ritmes – variaties in de triolen, Slipping mt 5-7. 

 Zeggen in het juiste ritme: “Waving goodbye, with an absentminded smile”. 

 

Samenvatting 

Ritme heeft te maken met de puls, de groove van het nummer. Het werkt alleen voor de luisteraar als het 

strak uitgevoerd wordt. Dit kan d.m.v. onderverdeling en heel bewust de tel te verdelen in 2, 3 of 4 delen. Dit 

zijn ook de basis componenten van alle ritmische patronen in de lichte koormuziek. 

  


