TRAINING INLEVEND ZINGEN
MET GROEPEN
ZING JE GRAAG en ZOEK JE EEN VERDIEPING EN MEER VRIJHEID IN JOUW ZINGEN?
WERK JE MET GROEPEN en ZOEK JE EEN VERDIEPING IN HET CONTACT MET DE GROEP
WAARMEE JE WERKT (bv zorg of onderwijs)?
WIL JE MUZIKAAL LEIDING GEVEN AAN EEN GROEP, maar mis je nog wat tools?

Zingen maakt, meer dan wat dan
ook, een direct begrip van harten
mogelijk, alle culturele en religieuze
grenzen overstijgend. In het zingen
openbaart zich de gemeenschappelijke zin en rijkdom van
mensen en volkeren
(Yehudi Menuhin).

In deze driedaagse training gaan we veel zingen,
ervaren, uitproberen aan de hand van repertoire uit alle
delen van de wereld, vaak met een spirituele
achtergrond. Zingen kan een weg zijn om op een
speelse manier in contact te zijn met
levensvraagstukken. Wat betekent een lied voor jou,
waarom wil je het zingen en wat wil je jouw groep laten
ervaren. Als je wil kun je zelf eens voor de groep gaan
staan. Als je een instrument speelt, neem het mee en
we kijken hoe we het inpassen. Er is een programma
maar daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke
vragen en ontwikkeling.
Voor wie…
De training is geschikt voor iedereen die haar/zijn
zangervaring wil verdiepen en/of wil zingen met een
groep.
Wat gaan we doen…
In de training behandelen we thema’s die een rol spelen
bij het muzikaal leiding geven aan een groep. Bij
voorbeeld:

•
•
•
•
•
•
•

Het creëren van een veilige omgeving waar mensen graag
zingen;
Wat kom je in jezelf tegen als je voor de groep staat, en hoe
ga je daarmee om;
Geschikt repertoire, en bronnen hiervoor. Wat is jouw
inspiratie en wat wil je overbrengen;
Jezelf begeleiden op een instrument. Heel basic is vaak
genoeg, maar hoe doe je dat;
De stem laten klinken, voor jezelf en voor de groep. Wat is
jouw eigen geluid, wat is jouw kracht;
Een lied zelf van akkoorden voorzien, in een andere hoogte
zingen en spelen, een 2e stem bedenken;
Spelen en improviseren, bewegingen;

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Gelderland fabriek, direct naast het station van Culemborg;
Zondagen 22 sept, 29 sept, 6 okt, van 10.30 – 16.30;
De kosten voor de driedaagse zijn E 210, inclusief een soepje, thee en koffie.
Neem zelf aanvullend een broodje mee.

INSCHRIJVEN:
Stuur een email aan info@zingkring.nl
Martijn Nanninga 06 – 2196 2108
Meer weten over deze training? Bel of mail gerust even voor overleg.

OVER MIJ:
Ik vind het heerlijk om te zingen, muziek te maken, te verbinden in muziek, mensen te inspireren en
verleiden tot zingen.
Ik heb flamencogitaar gestudeerd, in Spanje geleefd en ben
gevormd door deze intense muziek, het samen creëren, het
ritme, het samenspel met zang en dans. Later ontdekte ik het
zingen en heb ik me verdiept in heel veel stijlen in de
wereldmuziek en spirituele liederen. Zingen is ademen, leven,
stromen, emotie. Het is prachtig om me van daaruit te
verbinden met anderen en met iets veel groters. Ik heb leiding
gegeven aan vele zang en meezing evenementen,
mantragroepen en professionele teams. Daarnaast treed ik
regelmatig op in verschillende samenstellingen en stijlen.

