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WEEK 6  -  INTERPRETATIE  9 november 

Onderwerpen bij Interpretatie 

Wij hebben ervoor gekozen om vandaag alleen onderwerp 4 (choreo, presentatie) te behandelen, aan de 

hand van “I wonder as I wonder”. We hebben een simpele choreografie ingestudeerd, waarin bewegingen 

zitten (choreo), een opstelling en een manier van uitdrukking. Zie hieronder meer info over presentatie & 

choreo. 

Per hoofdonderwerp binnen de interpretatie geven we hieronder aanvullende informatie. De vijf 

onderwerpen zijn op zich losstaande aspecten, maar beïnvloeden elkaar in het komen tot de ‘juiste’ 

interpretatie. 

1. Verhaal, lyrics, betekenis  

We zingen vrijwel altijd tekst, d.w.z. woorden in een bepaalde taal. Die tekst gaat ergens over en waar 

het over gaat geeft meestal een aanwijzing voor de interpretatie van de song. De betekenis van de song 

geeft aan welke sfeer erbij hoort. Het helpt om de songtekst (lyrics) te vertalen naar het Nederlands, 

omdat we dan een goede indruk krijgen van de betekenis.  

De meeste songs hebben een ‘basis’ sfeer, maar er zitten vaak nuances in de verschillende coupletten. Er 

kan een opbouw zijn, en elk couplet kan zo in een eigen sfeer gekenmerkt worden. Een bridge geeft 

zowel muzikaal (qua noten, tempo en/of key-change) aan dat er iets afwijkends komt van het 

voorgaande. In een goede song sluit de tekst daarop aan. 

Verder kunnen we per zin een key-woord benoemen: het woord dat het meest belangrijk is in de 

songtekst. Dat is dus niet per se het woord dat qua muziek (noten) het luidst of hoogst is! Het key-woord 

is die lettergreep (of dat woord) dat met de meeste betekenis wordt gezongen, je kunt dat het 

emotionele hoogtepunt(je) noemen van die zin. 

Welk key-woord het is, ligt niet altijd vast. Een aantal woorden in een regel kan met de juiste 

argumentatie als key-woord worden bestempeld. Dat is juist het mooie van Interpretatie: het 

persoonlijke aspect. 

Dat is gelijk ook de uitdaging van een dirigent: maak je eigen versie, met je eigen interpretatie, key-

woorden, tempo en sfeer. Probeer te voorkomen dat je teachtracks of andere koren gaat nazingen. 

2. Dynamiek en tempo 

 

Dynamiek is de sterkte van de uitvoering, dus van ultra zacht tot zo luid mogelijk. In het licht van de 

betekenis van de song, (zie hierboven), kiest de dirigent een passende dynamiek. Dat geldt ook voor het 

tempo, van uiterst langzaam tot heel snel.  

De dynamiek zal altijd variëren in een song. De dirigent geeft dit aan. Bij ballads geldt dat ook voor het 

tempo. Er zullen versnellingen en vertragingen in zitten. Up-tempo songs kennen over het algemeen één 

vast tempo en het is dan ook de bedoeling om dat zo strak mogelijk te blijven volhouden.  

Algemene dirigeer technieken om dynamiek aan te geven (handen): 

ZACHT LUID 

kleinere bewegingen met de handen grotere bewegingen 

wat hoger gedirigeerd (borsthoogte), nauwer lager (navelhoogte) en breder 

handen naar beneden gedraaid handen open 

Linker hand naar beneden = zachter Linker hand omhoog = luider 
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3. Frasering, zinsopbouw 

 

Frasering is een lastig woord dat meerdere betekenissen kent. Ik bedoel hier het wel of niet verbinden 

van zinnen, dus de volgende zin vastknopen aan de vorige. Een goede frasering helpt om het verhaal te 

vertellen, van de verschillende regels één geheel te maken, een song te smeden. 

 

Dit heeft als eerste te maken met ademhalingsmomenten.  

De dirigent zal duidelijk (moeten) aangeven waar de ademhalingsmomenten per stempartij liggen in de 

song. Dat kan één moment zijn dat voor alle partijen geldt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Als het een 

melodiepartij is met begeleiding, liggen de ademhalingsmomenten vaak juist niet op dezelfde tel, zodat 

in het arrangement de indruk gewekt wordt dat de song niet stopt, op het moment dat de solist(en) 

ademhalen. Koristisch ademhalen betekent dat de leden van één stemgroep allemaal op een willekeurige 

verschillende plek ademhalen, zodat het lijkt dat er helemaal niet ademgehaald wordt. 

 

Ten tweede gaat frasering ook over de opbouw van een zin. De nadruk van het keywoord is hierboven al 

genoemd. Het is mooi om naar het keywoord toe te zingen. Verder is het van belang om elke zin af te 

maken. Meer energie geven naar het einde van de zin toe, zorgt voor het voorkomen van een nachtkaars 

idee per zin. Het laatste woord gelijktijdig afsluiten, met even veel energie (zo niet meer!) dan het eerste 

woord gelijktijdig beginnen.  

 

4. Presentatie en choreo 

Choreografie = aangeleerde bewegingen die de beleving van de song ondersteunen 

Bij choreografie maakt het hele koor dezelfde bewegingen met lichaam, armen en benen, op hetzelfde 

moment. Bewegingen kunnen allemaal eenzelfde kant opgaan, maar vaak wordt er ook gebruik gemaakt 

van gespiegelde bewegingen. We noemen dit ‘split move’.  

Bewegingen zijn over het algemeen klein. Op de risers heb je niet veel ruimte om grote arm- en 

beenbewegingen te maken. De kracht van de massa laat een kleine beweging echter groot overkomen 

op het publiek. Mensen op de eerste rij hebben meer bewegingsruimte. Soms wordt er voor de eerste 

rij een aparte choreo bedacht.  

Choreo wordt bijna uitsluitend bij uptunes (vlotte uptempo liedjes) gedaan. Het is voor het publiek leuk 

om naar te kijken. Het geeft een optreden een showelement.  

 

Presentation = de beleving van een song uitbeelden d.m.v. mimiek en expressie met het hele lijf. 

Presentation doet veel met de manier van zingen. Als je allemaal met dezelfde juiste emotie zingt dan 

zing je vanzelf allemaal tegelijkertijd hard of zacht op het juiste moment. Zonder dat de dirigent het 

hoeft aan te geven. Als het hele koor niet in dezelfde emotie zingt dan komt de presentation of choreo 

niet goed over op het publiek. Het wordt dan als heel rommelig ervaren en men begrijpt niet de 

boodschap van het lied. Er is geen eenheid. De presentation geeft het lied bezieling waardoor het 

publiek geraakt wordt. Vooral bij ballads is dit belangrijk, omdat er verder niet veel bewegingen worden 

gemaakt.  

Staging = spelen met kooropstellingen 

In de gewone kooropstelling staan we altijd in vier rijen op de risers. Je kunt natuurlijk ook zingen in 

groepjes, staand of zittend. Of je kunt tijdens het zingen gaan lopen naar een andere plek. Het ‘plaatje’ 

veranderd dan tijdens een optreden voor het publiek, wat het interessanter maakt om naar te kijken. 

Staging kan zowel voor ballads als uptempo nummers gebruikt worden. 
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5. Verstaanbaarheid, uitspraak, articulatie 

Articulatie gaat over verstaanbaarheid – de klanken, letters zijn duidelijk te onderscheiden. Articulatie is in 

de meeste nummers van belang omdat je het publiek wilt laten weten waar het nummer over gaat, de tekst 

geeft extra diepgang aan het nummer, geeft mogelijkheden voor betekenis en expressie. 

Uitspraak gaat over hoe goed je de woorden in een bepaalde taal of dialect laat klinken. 

Klinkers: een vrije luchtstroom, de klinker wordt gemaakt in de klankkast (zie vorige week). 

Medeklinkers:  

 onderbreking van de luchtstroom    b – p – k – t – d 

 of de lucht door een kleine opening persen   f – s – l – w – g – h – j – m – n – r – z  

Stemhebbend = je stemplooien doen mee     z – w – m – n  

Stemloos = je stemplooien doen niet mee     s – f – g – sj  

In het algemeen worden de klinkers lang gemaakt en de medeklinkers kort, zeker de stemloze. 

Medeklinkers kun je zien als noodzakelijke onderbreking van de luchtstroom t.b.v. de articulatie (zeker in de 

Barbershop stijl!). 

Precieze plaatsing van medeklinkers: 

 lettergreep begint met medeklinker  medeklinker zit net voor de tel, de klinker begint op de tel 

Voorbeeld: shoobedoobedoo         sh | oo be           | = de tel   

 lettergreep eindigt met een medeklinker  de medeklinker zit op de volgende tel  

voorbeeld:  night         naaai | t  

 combinatie:    heads will turn      h | eaeaeaea  dzw | iiiiiiiii  lt | uuuuuu | rn 

de gecombineerde medeklinkers dzw en lt  zo laat mogelijk voor de volgende tel, opdat de volgende 

klinker precies op de tel kan komen. 

Uitspraak 

Veelgemaakte fouten door Nederlandse koren in Engelstalige songs: 

 Stemhebbende slotmedeklinkers. Land / love moeten stemhebbend zijn dus lan–de,  lo-ve  [vooral in 

het Engels ;  in het Amerikaans worden slotmedeklinkers van ingeslikt   beyond  (minieme d) 

 Meervoud op ‘s’ moet stemhebbend met een kleine ‘z’    voorbeeld:  cars    car-z 

 Geaspireerde medeklinkers   k   p   t     met pufje lucht erachter  c(h)ar,  p(h)ie,  t(h)ake 

 Klinkers meer open gezongen, meer ruimte achterin 

 Diphtongs:   night, toy    -   de klank glijdt van de eerste klinker naar de tweede.  Juiste manier van 

zingen is zolang mogelijk om de eerste klinker te blijven en dan aan het eind ‘omklappen’. 

Triphtongs:  tire  “taier” 

 Th- en Thr-klank.        Voorkom ‘de’ i.p.v. ‘the’.    Voorkom ‘tree’ i.p.v. ‘three’.  

 

Naast het correct uitvoeren van de articulatie en uitspraak zijn er andere aspecten die een song min of meer 

verstaanbaar maken. Zo is de klankkleur belangrijk (achterin minder verstaanbaar dan voorin). Maar ook de 

akoestiek van de ruimte: in een grote kerk moeten meer medeklinkers gezongen worden dan in een ‘droog’ 

hok met een laag plafond. 

 


