Nieuwe workshop bij Couleur Vocale in Diever

Je stem in zijn element
Verdiepen van vocaal bewustzijn via de elementen als invalshoek
Op aarde leven we dankzij de elementen: aarde, water, vuur en lucht. Het vijfde element is ether: ruimte. Het zijn
benamingen van onze westerse cultuur; in de oosterse zijn er kleine varianten maar in de basis zijn ze hetzelfde. Alle
elementen zijn altijd, overal en in alles werkzaam.
Ook onze stem is dus opgebouwd uit deze elementen; zij zijn de bouwstenen die in verschillende en steeds wisselende
verhoudingen aanwezig zijn. Een stem kan aardig, waterig, vurig en luchtig of ruimtelijk zijn afhankelijk van persoon,
gemoedstoestand en omstandigheden. Hij is niet los te denken van zijn ‘eigenaar’ en zal, bepaald door de mens waarin hij
‘huist’ een mix van die ’elementaire’ kwaliteiten laten horen en klank en kleur bepalen. In de communicatie tussen mensen
speelt dit een belangrijke rol en is vaak een bron van (spraak)verwarring; incongruentie tussen bedoeling en stemklank van
de ‘zender’ als ook het ‘gekleurd’ luisteren van de ‘ontvanger’ beïnvloedt de inhoud van de boodschap.
Hoewel wij in een beeldcultuur leven is het horen veel ouder; de oren worden ook als eerste ‘aangemaakt’ in de
moederschoot. Dat maakt dat iedereen bewust of onbewust gevoelig is voor klank; met name die van de stem. Het is meestal
eerder de klank van de stem dan de woorden die op die klank meekomen die zorgen voor een al dan niet behaaglijk gevoel.
Een mooie Franse uitdrukking in dit verband is: “c’est le ton qui fait la musique”. In de loop der eeuwen zijn wij collectief
slechter gaan horen. Als je focus aanbrengt in horen en je ogen a.h.w. sluit, wordt horen ‘luisteren’ en kom je weer dichtbij
de inhoud van de boodschap.
Inhoud en werkwijze van de workshop
Wie al eerder met mij gewerkt heeft weet dat het wat mij betreft altijd gaat over verdieping, onderzoek en bewustwording.
De klank van de stem op zich is al een prachtige invalshoek. Zeker met meer kennis over die ‘elementaire mix’ en het
interactieve spel daarin opent zich, voor de meesten van ons een nieuwe wereld: leuk, leerzaam, spannend en verrassend.
Diverse oefeningen: 2 aan 2, alleen (als je wilt!) en met de groep staan je ten dienste om dit alles te ontdekken en hun werking
zichtbaar, voelbaar en, niet in de laatste plaats hoorbaar te maken. We zullen daarnaast wat filosoferen en terugkoppelen.
Ter afwisseling zingen we natuurlijk ook liederen die helemaal aansluiten bij het thema: ‘waterige’
smartlappen/tranentrekkers, liederen vol ‘vurige’ passie over de liefde etc. etc.…….laat je eigen fantasie maar gaan en je hebt
vast ook ideeën (‘lucht’); laat maar weten dan kunnen we ze misschien gebruiken! Aan het eind van de middag heeft jouw
stem misschien wel alle elementen in zich verenigd: is ie steady as a rock, voelt zich als een vis in ’t water, stralend als de zon
en vrij als een vogel in de lucht die zó de ruimte in mag vliegen……..
Deze dag kan voor jou betekenen:

een
Hernieuwde kennismaking met je stem
op een
‘Elementaire’, originele en speelse manier
om zo te
Groeien in (klank)bewustzijn
en
Inzicht te krijgen in communicatiepatronen
via
Het meest subtiele element van alle vijf: ether, RUIMTE
Datum/tijd: zaterdag 2 Juni 2018 van 10 – 16 u.
Locatie: studio Couleur Vocale, Hoofdstraat 56, Diever
Kosten: voor koorleden van Cantiamo: € 40, voor alle anderen € 50 incl. thee/koffie/lekkers/soep. Lunch zelf
meenemen evenals makkelijk zittende kleding/sokken/sloffen.
Aanmelden bij Carolien tot uiterlijk een week vóór aanvang. carolien.fleumer@hetnet.nl of 06 – 55 74 03 53
Studio Couleur Vocale
Hoofdstraat 56, DIEVER
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