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Beste collega’s, 
Inmiddels is 2020 alweer op stoom. Het bestuur van de NVZ is druk met de organisatie van onze voorjaarsbijeenkomst 
op 14 maart, en met de voorbereidingen van het komende symposium. Die zal op 26 september worden gehouden met 
als thema ‘Zingen in stijl’. We zijn aan het werk om een ‘line-up’ van specialisten op het gebied van barok, romantiek, 
jazz en MT voor jullie te regelen. Met hen gaan we onderzoeken hoe je met klankkleur, frasering, timing, gebruik 
vibrato en tekstbehandeling tot een specifieke stijl kunt komen. Niet op technisch gebied, maar puur vanuit de muziek. 
Waar het allemaal om begonnen is! Op 26 september zullen we bovendien onze nieuwe ereleden huldigen: Margreet 
Honig, Frans Lambour, Ronald Klekamp en Christa Bornhijm.  
 
In samenwerking met onze collega’s van EVTA-BE zijn we bezig met de organisatie van een workshopdag ‘op de grens’ 
op 14 november, met workshops van Nederlandse en Belgische collega’s. Meer info daarover volgt later. 
 
Maar eerst hopen we velen van jullie op 14 maart te mogen ontmoeten op de ALV. De jaarstukken zullen jullie van 
tevoren worden toegestuurd. Het bestuur zal in een uurtje verslag doen, waarna er een uur wordt uitgetrokken voor 
de rondvraag en jullie de ruimte krijgen om vragen te stellen en ideeën te opperen. In de middag gaan we met Lieve 
Geuens onze flexibele klankkast onderzoeken (zie hieronder).  
 

Voorjaarsbijeenkomst ALV 2020 zaterdag 14 maart Utrecht 
Locatie: Parnassos, Kruisstraat 201 Utrecht.  
 
Zoals gebruikelijk zal de jaarlijkse ALV in de ochtend plaatsvinden. Daarna zal Lieve Geuens (docent jazz techniek aan 
het CvA) een workshop ‘Stem en Klankkleur’ geven: Wanneer de stembanden tot trilling worden gebracht ontstaat er 
een grondtoon en boventonen. De grondtoon bepaalt de toonhoogte. De boventonen bepalen de klankkleur. Hoe 
krijgen we controle over de kleur van onze stem en dus op het versterken of verzwakken van bepaalde boventonen, en 
hoe helpt een flexibele klankkast daarbij? Samen met Lieve gaan we ons instrument onderzoeken op de vele 
mogelijkheden in kleur die het heeft, met als doel daar meer controle over te krijgen. Deze workshop is voor alle 
stemtypes en alle zangstijlen.  
 
De voorjaarsbijeenkomst is gratis voor NVZ leden. Ook de lunch is inbegrepen. Wel graag van tevoren laten weten of je 
komt zodat we met je komst rekening kunnen houden. Niet leden betalen €35,- studenten €10,- Aanmelden graag bij 
Gemma: secretariaat@zangpedagogen.nl  

 

Intervisiegroepen 
Kom ook meedoen in een intervisiegroep: deel je kennis en laat je inspireren door je collega’s uit de buurt. Kijk op  
https://www.zangpedagogen.nl/intervisie en vind een intervisiegroep in jouw buurt. Wil je ook een intervisiegroep 
opzetten? Neem dan contact op met professionalisering@zangpedagogen.nl 
 

EVTA nieuws: EUROVOX 2020 
Van 24-26 juli 2020 zal Eurovox in Edinburgh worden gehouden. Inschrijven kan tot 1 mei met ‘early bird’ korting.  De 
eerste sprekers en workshops zijn bekend, het wordt weer een geweldig interessant evenement voor zangdocenten! 
Plan een vakantie in Schotland en combineer het met een paar dagen vol inspirerende workshops en lezingen over ons 
vak.  
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Cursussen door collega’s voor collega’s 
Organiseer jij een workshop of cursus die interessant is voor je collega’s? Geef het door aan: 
professionalisering@zangpedagogen.nl, dan zetten we het in de agenda.  
 

Titel Organisatie 
 

Plaats, datum en 
tijd 

Opmerkingen Aanmelden 

On-line marketing training Marjolein Koetsier   Klik hier 

Vocal Core- de kern Zangprofs Rein Kolpa 1&2 februari 
Dongen 
21&22 maart 
Amsterdam  

NVZ leden krijgen 
korting. Graag 
aangeven bij 
aanmelding. 

 

Zingen vanuit de 
stromende adem, een 
methode  

Hetty Gehring 13 juni 
11:00 - 17:00 uur 
Parnassos 
Utrecht 

 website Per mail 

Eurovox 2020 EVTA Edinburgh, GB 
24-26 juli 2020 

Tot 1 mei early bird 
korting 

Book now 

 

 

NVZ Agenda 
 

Zaterdag 14 maart 2020  10:00-17:00 uur 
 Parnassos, Kruisstraat 201 
Utrecht 

ALV in de ochtend, in de middag workshop ‘Stem en 
Klankkleur’ door Lieve Geuens (docent jazztechniek CvA).  
 

Zaterdag 26 september  10:00-18:00 uur Symposium ‘Zingen in stijl’. Nadere info volgt.  

Zaterdag 14 november  9:30-18:00 uur Baarle 
Hertog 

Workshopdag i.s.m. EVTA-BE 

  
 
Hartelijke groet van het bestuur:  
Ellen Pieterse, Gemma Vredeveldt, Carolien van Workum, Hannelore Wagemakers, Roel Vankerckhoven, Gerard 
Legeland en Willemijn van Gent  
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