
Twee zaterdagmiddagen van 14-17 u. op 19/3 en 2/4 
bij Over Entinghe, het dorpshuis v Dwingeloo: aanmelden@overentinghe.nl 

Of bel 0521- 59 53 00. Kosten € 50 voor beide workshops (ook evt. per stuk bij te wonen) 

 

Workshop Stemexpressie (met Carolien Fleumer) 

Spelen met de mogelijkheden van je stem in z’n diverse functies 

De klank van de stem is het alleroudste, meest eigene expressiemiddel waarmee je je bestaan 
kenbaar maakt. Of je nu een lied zingt, een lezing of zakelijke presentatie geeft, een preek houdt of 
een gedicht voordraagt: met de klank van je stem geef je aan je toehoorders een eerste indruk van 
jezelf. Jouw klankkleur, onderliggende emotie, volume, tempo en stembuigingen zijn essentiële 
factoren die de kwaliteit van de overdracht bepalen.  

In deze workshop is dit thema ons ‘speelveld’. We gaan op zoek naar jouw ‘vrije’ stemgeluid én 
je stem als vertolker van een lied, gedicht of stuk tekst. Ik neem je graag mee op deze ontdekkingstocht! 
Bij het vertolken kom je er achter dat kleine varianten in manieren van spreken of zingen én 
lichaamshouding al enorme verschillen in betekenis kunnen geven; deze kunnen de klank en/of 
woorden versterken of juist verzwakken. Het ‘vrije’ stemgeluid is een expressie van wat er op dat 
moment in jou leeft; je geeft dan uiting aan jouw gedachten en gevoelens. 

Je mag ‘soleren’ of hier samen met anderen in oefenen. Als je wilt ondersteun ik je op de piano. 
Ik wil je graag inspireren om de vrijheid en eigenheid van jouw stem in alle situaties te ontdekken en 
je bewust te doen worden van haar kracht en invloed. Laat je dus verrassen door wat er allemaal 
mogelijk is met dat unieke orgaan: de menselijke stem! 

NB: Deze workshop kan extra aantrekkelijk zijn voor mensen die al 
eerder bij Carolien de Stem- en Zangworkshops hebben gevolgd. 

Met name nuttig voor docenten, opvoeders, acteurs, coaches etc. 

 


