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In 3 maanden tijd zangtechniek verbeteren en toewerken
naar een écht optreden.

Perform like nobody is watching
Sing & Perform - Editie 3

Met Sing & Perform werken we toe naar een optreden voor
publiek met live muzikant(en). We gaan aan de slag met
jouw zang en performance zodat jij een verbluffend
optreden zal geven.

8 zanglessen

3 groepsrepetities

Live muzikanten

Meerstemmig groepsnummer (NIEUW)

Online leeromgeving

Groepsopening inclusief lunch (NIEUW)

Performance training

Live optreden



Nooit gedacht dat ik vanuit het
niets met zo veel plezier zo snel

kon leren zingen. 
 

Ook leuk om in groepsverband,
waarbij je elkaar steunt, naar een
doel toe te werken en wat geeft
dat uiteindelijk een voldoening!

Door Sing & Perform heb ik mijn
grootste angst overwonnen en ik

heb een lied kunnen zingen
waarvan ik dacht dat het

onmogelijk voor me zou zijn. Die
ervaring vergeet ik nooit meer.

Ik heb super veel geleerd tijdens
Sing & Perform en vond het erg
leuk om dit ook aan vrienden en

familie te kunnen laten horen!



De inhoud
Wat kan je verwachten van Sing & Perform?

ZANGLESSEN
Tijdens Sing & Perform mag je gebruik maken van 8 solo-zanglessen.
In deze zanglessen gaan we werken aan de 2 zelfgekozen nummers
waarmee jij wilt gaan optreden. 

Eén nummer ga je uitvoeren met een muziekband en het andere nummer
zal begeleid worden door live muzikanten. De zanglessen dienen gebruikt
te worden tussen 3 april & 16 juni.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de 8
zanglessen die bij Sing & Perform horen. Eventuele "overgebleven"
zanglessen zullen niet terugbetaald worden en kunnen ook niet buiten de
gestelde data ingehaald worden.

MUZIEK & MUZIKANTEN
Je gaat optreden met een lied met muziekband en een lied wat begeleid
wordt door live muzikanten. Deze editie wordt je begeleid door muzikanten
op gitaar, cajon en basgitaar.

Tijdens de Muzikanten repetitie krijg je de tijd om samen met de
muzikanten jouw lied af te stemmen. Ook nemen we deze dag een
instrumentale versie op zodat je daar de rest van de tijd mee kunt oefenen.
 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de
muziekband en de juiste bladmuziek die hij/zij wilt gebruiken tijdens het live
optreden. Uiteraard sta ik voor je klaar om je hierbij te helpen.

Bij het ontbreken van de juiste muziekband of bladmuziek tijdens het
repetitieproces zal er een ander nummer gekozen moeten worden.



PERFORMANCE TRAINING
Tijdens de performance training gaat het niet over je zangtechniek maar
over hoe je overkomt op een podium en hoe we dit eventueel kunnen
verbeteren. Hoe sta je op een podium? Hoe breng je je verhaal het beste
over? We gaan het allemaal behandelen tijdens deze dag.

De performance training wordt gegeven door een externe docent. Deze
editie wordt de cursus verzorgt door Florianne Spijkers. 

Door een externe docent krijg je nog meer prikkels en uitdagingen om het
beste uit jezelf te halen. Uiteraard nemen we alle geleerde skills mee in de
overgebleven zanglessen en zullen we toewerken naar het totaal plaatje.

GROEPSNUMMER
Naast de 2 nummers die je solo gaat uitvoeren gaan we ook samen zingen,
want dat is ook zó ontzettend leuk!

Welk groepsnummer het gaat worden hoor je bij de eerste bijeenkomst en
dan verdelen we ook meteen de verschillende stemmen. Want dit jaar gaan
we voor het eerst een meerstemmig nummer uitvoeren. Spannend!

ONLINE LEEROMGEVING
Je wordt tijdens Sing & Perform uitgenodigd om deel te nemen aan een
online leeromgeving. Hierin kunnen we elkaar steunen en hier zullen ook
belangrijke, informatieve berichten gedeeld worden. 

Daarnaast zullen er ook opdrachten gedeeld worden die je kunt uitvoeren
om nog beter voorbereid te zijn op jouw optreden.

LIVE OPTREDEN
Dit is waar we naartoe werken; het optreden! Het wordt een intieme setting
waarbij je zeker te weten gaat stralen voor jouw vrienden en familie.

Bij het optreden gaat het er niet om dat het perfect gaat. Uiteraard laten
we je niet voor schut staan maar het gaat bij dit programma vooral om het
hele proces en de vooruitgang die jij zeker te weten gaat maken.
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"Sing & Perform en Rowan hebben er voor
gezorgd dat ik in korte tijd zoveel geleerd heb.

Techniek, performance, minder bibberig op
toneel staan, geloven in jezelf en genieten! 

 
Als je ooit ervan gedroomd hebt een keer te

kunnen optreden, dan is dit de kans! "
 

Fleur 
Sing & Perform Editie 2



Kosten
Het is het meer dan waard!

KOSTEN VOOR DEELNAME
Als je alle onderdelen los zou berekenen dan zou dit pakket van
zanglessen, professionals, muzikanten, locaties, licht en geluid en nog heel
veel meer, uitkomen op meer dan €800 per persoon.

Maar dit is je kans om voor een fantastische prijs je zangtechniek te
verbeteren én toe te werken naar een superleuk optreden.  
Deelname aan Sing & Perform - Editie 3 kost €285,-  per persoon.

BETALING
Het programma Sing & Perform kan in één of twee keer betaald te worden
bij bevestiging van definitieve doorgang van de cursus. 

Bij een betaling in één keer ontvang je een betaalverzoek van €285,- die
voor 1 april 2022 betaald dient te worden.

Indien er in termijnen betaald wordt dan gelden de volgende termijnen:
- Betaling 1: €185,- te betalen voor 1 april 2022 (d.m.v. een betaalverzoek).
- Betaling 2: €100,- te betalen voor 28 mei 2022 (d.m.v. een betaalverzoek).

Bij afmelding na betaling zal er geen geld teruggegeven worden.
Doorgang van de cursus is bij een minimale aanmelding van 6 deelnemers.



Belangrijke datums
Noteer deze data alvast in je agenda zodat je niks hoeft te missen

ZONDAG 3 APRIL 2022: OPENING INCLUSIEF LUNCH
We starten het Sing & Perform programma met een gezamenlijke lunch om
elkaar direct te leren kennen. Ook zullen hier direct de eerste (solo) noten
gezongen worden. Tijdschema en locatie van deze dag wordt later bekend
gemaakt.

ZONDAG 24 APRIL 2022: MUZIKANTEN REPETITIE
Deze repetitie is individueel. Allemaal zullen jullie de tijd krijgen om samen
met de muzikanten (Gitaar, Cajon & Basgitaar) te werken aan jullie solo lied.
Tijdschema en locatie van deze dag wordt later bekend gemaakt.

ZONDAG 22 MEI 2022: PERFORMANCE TRAINING
Tijdens de performance training zijn alle deelnemers aanwezig en focussen
we ons op het nummer wat je met muziekband zal uitvoeren. De
performance training wordt deze editie gegeven door young professional
Florianne Spijkers. Daarnaast zullen we werken aan het groepsnummer wat
de opening zal worden van de avond.

ZONDAG 12 JUNI 2022: GENERALE REPETITIE
We lopen deze dag de complete show door, alles erop en eraan. Je zult
allebei je nummers zingen en het complete programma wordt in de juiste
volgorde doorgelopen. Hierdoor krijgen jullie een gevoel hoe de avond zal
gaan lopen en kunnen we eventueel nog de laatste wijzigingen doorvoeren.
 
DONDERDAG 16 JUNI 2022: OPTREDEN SING & PERFORM - EDITIE 3
Time to shine; De dag van het optreden! 
We nemen nog een keer de nummers kort door met techniek, licht en
geluid. We verwelkomen het publiek en maken er een fantastische ervaring
van in Poppodium Phoenix in Breda
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DOE JE MEE?
Aanmelden kan vanaf 01-02-2022
rowanboele.com/singenperform


