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TERUGBLIK REPETITIES MEI 2006 
 
Zoals al in de vorige MUSA werd vermeld, 
hebben jullie afgelopen maand ervaren 
dat er heel hard gewerkt moet worden. 
Iedereen was onder de indruk van de 
repetitie waarin iedereen door elkaar 
werd gezet, weg van je eigen, vaste 
plek. In de pauze hoorden we 
verschillende geluiden van hoe leerzaam 
het is om in kwartetten te zingen. 
Natuurlijk is iedereen nerveus wanneer 
je alleen moet zingen, maar hier mag je 
fouten maken. Niemand zal je er om 
aankijken. Je kan er vooral van leren.  
Chris schenkt veel aandacht aan de 
uitspraak: zingen zoals je spreekt. In het 
algemeen geldt , dat je duideljik 
verstaanbaar moet articuleren. Vooral de 
medeklinkers moeten goed uitgesproken 
worden. Alle klinkers moeten 
uitgesproken worden zoals ze er staan, 
maar dan wel met de stand van de mond 
op “tuit”. Het is belangrijk geëgaliseerd 
te zingen. Het zoeken naar de kopstem is 
voor velen nog moeilijk, maar heel 
raadzaam om dit onder de douche of in 
de auto te oefenen. Hierdoor leer je dat 
je dat je ook bij zacht het zingen een 
mooie klank kunt produceren. 
 
MEDELINGEN 
 
- Uit betrouwbare bron hebben wij 
vernomen dat mevr. Tijdens-Faber, 
sopraan in ons projectkoor,  afgelopen 
vrijdag 80 jaar is geworden. Graag willen 
we haar dan ook van harte feliciteren 
met een bosje bloemen en haar nog veel 
gezonde jaren toewensen met veel 
zangplezier. 
 
 

- Zoals beloofd, zullen we de komende 3 
MUSA’s  op de achterkant de vertaling van 
Die Schöpfung afdrukken.  
- Tevens zal Chris in de daarop volgende 
MUSA’s  een serie van drie artikelen over 
koorvorming en stemvorming  de oefeningen 
toelichten die we op de maandagavond 
doen. Deze artikelen zijn ook afgedrukt in 
de MUSA’s  van het vorig project, maar 
aangezien we een geheel nieuw projectkoor 
hebben, leek het ons zinvol om de artikelen 
ook in deze MUSA’s  af te drukken. 
- We krijgen de laatste tijd regelmatig 
vragen of we al solisten en een orkest 
hebben gecontracteerd. We zijn hier druk 
mee bezig. Zoals het er naar uit ziet kunnen 
we hier in de eerste MUSA  na de vakantie 
meer informatie over geven. 
- Verder zijn we bezig met het zoeken naar 
sponsors. Deze zijn hard nodig omdat we te 
maken hebben met hoge onkosten. 
Misschien kent u nog een onderneming die 
wil meedoen, laat het ons dan weten! 
- Naast cd’s, zijn er bij Dick ook dvd’s te 
bestellen voor € 7,50. Deze dvd is echt de 
moeite waard! 
 
HUISWERK 
 
Alles! Oefenen om de 
kopstem duidelijk te 
krijgen. Ademsteun 
vanuit de flanken 
oefenen. 
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