
PERFORM
EDITIE 2

SING &



SING & PERFORM
EDITIE 2

Je zangtechnieken verbeteren en toewerken naar een
echt optreden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

LIVE MUZIKANT(EN)

PERFORMANCE TRAINING

LIVE OPTREDEN

3 GROEPSREPETITIES



SING & PERFORM
PAKKET

8 ZANGLESSEN - WEEK 32 T/M 48
Tussen 3 augustus en 26 november mag je 8 keer een zangles van 30 minuten
inplannen. Tijdens deze zanglessen werken we aan de twee nummers die jij gaat
performen tijdens "Sing & Perform - Editie 2".
De twee nummers mag je allebei met muziekband uitvoeren, maar je krijgt ook de
kans om één van de twee nummers akoestisch uit te voeren met begeleiding van
pianist.
 

BRUNCH & REPETITIE MUZIKANTEN - 27 SEPTEMBER 2020
Om elkaar beter te leren kennen hebben we een brunch met alle deelnemers. Voor en
na de brunch zullen we samen met de pianist focussen op het nummer wat je met
piano begeleiding gaat uitvoeren. Tijdschema en locatie van deze dag wordt later
bekend gemaakt.
 

PERFORMANCE TRAINING & GROEPSNUMMER  - 25 OKTOBER 2020
Tijdens de performance training zullen alle deelnemers aanwezig zijn en zullen jullie
voor het eerst elkaars nummers horen. We zullen ons voornamelijk focussen op het
nummer wat je met muziekband zal uitvoeren. De performance training zal gegeven
worden door een professional uit het vak, deze editie is dit Richard Spijkers. 
Daarnaast zullen we werken aan het groepsnummer wat de opening zal worden van
de avond.
 

SING & PERFORM - EDITIE 2 -  27.11.2020
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 top avond van
in Podium Bloos!
 

KOSTEN
De prijs voor de complete cursus "Sing & Perform" is €250,- per deelnemer

GENERALE REPETITIE -  22 NOVEMBER 2020
Tijdens de generale repetitie zullen we de complete show doorlopen, 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. 
 



SING & PERFORM
VOORWAARDEN

ZANGLESSEN
De 8 zanglessen die in de cursus "Sing & Perform" zitten dienen gebruikt te worden
tussen 3 augustus & 26 november.
Eventuele "overgebleven" zanglessen zullen niet terugbetaald worden en kunnen ook
niet buiten de gestelde data ingehaald worden.
 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de 8 zanglessen die bij
de cursus "Sing & Perform" horen.
 
Uiteraard is het mogelijk om extra zanglessen bij te boeken, deze zullen tegen het
normale tarief aangeboden worden.
 

MUZIEK
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de muziekband en de
juiste bladmuziek die hij/zij wilt gebruiken tijdens het live optreden. 
 
Bij het ontbreken van de juiste muziekband of bladmuziek tijdens het repetitieproces
zal er een ander nummer gekozen moeten worden.
 

BETALING
De cursus "Sing & Perform - Editie 2" 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 €250 die voor 1 juli
2020 betaald dient te worden.
 
Indien er in termijnen betaald wordt dan gelden de volgende termijnen:
- Betaling 1: € 150,- te betalen voor 1 juli 2020 (d.m.v. een betaalverzoek)
- Betaling 2: € 100,- te betalen voor 1 oktober 2020 (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.


