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Ervaar hoe het is om vol zang-vertrouwen een lied op te

nemen in een professionele opnamestudio, met een

resultaat waar je zeker te weten trots op kunt zijn!
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Je zangtechniek verbeteren en toewerken naar een professionele opname
van jouw zang op een lied naar jouw keuze, dat is Sing & Record.

SING & RECORD - EDITIE 1

INTRODUCTIE OPNAMEPROCES IN DE STUDIO

KENNISMAKINGSDAG INCLUSIEF LUNCH

OPNAMEDAG INCLUSIEF PERSOONLIJKE BEGELEIDING

PROFESSIONELE NABEWERKING

5 ZANGLESSEN

Vind je zingen ontzettend leuk maar is optreden niet helemaal jouw ding?
Zou je het leuk vinden om verder te werken aan je zangtechniek en het
resultaat op te nemen in een professionele studio? Dan is Sing & Record een
programma voor jou!

In 10 weken tijd werken we tijdens Sing & Record aan een lied wat jij supergaaf
zou vinden om te zingen én op te nemen. 

We werken aan je zangtechniek en hoe het is om met opnameapparatuur te
zingen, zodat je goed voorbereid bent om aan het einde van dit programma
jouw lied op te nemen in een professionele studio. Met als resultaat een
prachtige opname van een lied met jouw zang erop!
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Tussen 13 september en 27 november mag je gebruik maken van 5
zanglessen van 30 minuten. Tijdens deze zanglessen werken we aan het
nummer wat jij gaat opnemen in de studio. We werken aan de zangtechniek en
oefenen met het zingen met opnameapparatuur. Jouw nummer zullen we met
muziekband gaan opnemen.

INHOUD

5 ZANGLESSEN

Tijdens de kennismakingsdag zullen we naast een heerlijke lunch ook een
uitgebreide introductie krijgen over het opnameproces in de studio. De
eigenaar van de opnamestudie zal jullie vertellen wat jullie te wachten staat
tijdens de opnamedag, hoe het allemaal in zijn werk gaat een waar jullie
allemaal rekening mee moeten houden.

INTRODUCTIE OPNAMEPROCES IN DE STUDIO

Op zaterdag 18 september starten we met het programma Sing & Record met
een kennismakingsdag. We zullen allemaal samenkomen in de opnamestudio.
Onder het genot van een heerlijke lunch zullen we elkaar leren kennen,
verhalen met elkaar delen en zullen we het verloop van het programma
bespreken.

KENNISMAKINGSDAG INCLUSIEF LUNCH

Begeleid door 2 technici en mijzelf zullen we op zaterdag 27 november Sing &
Record afsluiten met het opnemen van jouw lied. Iedere deelnemer krijgt op
deze dag individuele tijd en aandacht om tot het beste resultaat te komen.

OPNAMEDAG

Na de opnamedag zullen de liedjes nog nabewerkt worden. Zodra ze klaar zijn
zal je jouw lied ontvangen en mag je zeker te weten trots zijn op het resultaat
wat bereikt is tijdens de 10 weken van Sing & Record.

PROFESSIONELE NABEWERKING
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De 5 zanglessen die in het programma Sing & Record zitten dienen gebruikt te
worden tussen 13 september en 27 november 2021. Eventuele niet gebruikte
zanglessen zullen niet terugbetaald worden en kunnen ook niet buiten de
gestelde data ingehaald worden.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de 5 zanglessen
die bij het programma Sing & Record horen. Uiteraard is het mogelijk om extra
zanglessen bij te boeken, deze zullen tegen het normale tarief aangeboden
worden.

VOORWAARDEN

ZANGLESSEN

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de muziekband
die hij/zij wilt gebruiken tijdens het opnemen van het lied in de opnamestudio.
Bij het ontbreken van de juiste muziekband tijdens het repetitieproces zal er
een ander nummer gekozen moeten worden.

MUZIEK

Deelname aan Sing & Record kost €250. Dit bedrag dient in één keer betaald
te worden bij bevestiging van definitieve doorgang van het programma.

Je ontvangt een betaalverzoek die vóór 5 september 2021 betaald dient te
worden.

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

BETALING


