Is jouw repetitie vaak ook een herhaling van de vorige? Met deze tips voor
koorzangers studeer je je stukken veel efficiënter in:

Studietips voor

koorzangers
1

Lees eerst de tekst goed door
Het kennen van de tekst en de
tekstplaatsing is de basis. Volg de
volgende stappen:
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•Lees eerst de tekst helemaal door.

•Teken de woorden en zinsdelen aan die
voor jou lastig zijn en herhaal die enkele
malen. Let nog niet op de uitspraak! (die
komt tijdens de repetitie aan bod)

3

De beste manier om moeilijke taken echt
te doen is door rituelen te creëren:
specifieke tijden waarop je het repertoire
studeert. Op die manier ga je het na een
tijdje ‘gewoon doen’ en hoef je er niet
meer over na te denken.

De passages die je tijdens de repetitie
vlot wegzingt, hoef je thuis niet zo vaak te
oefenen. Concentreer je op de passages
die jij moeilijk vindt:
•Beluister ze enkele keren van de (oefen-)
cd zonder ze mee te zingen.

•Lees de tekst nogmaals, maar nu hardop.

Maak van oefenen een ritueel

De moeilijkste passages eerst

•Spreek de tekst eerst een paar keer uit
in het juiste ritme tot het vlot gaat.
•Zing dan dezelfde passage nog enkele
keren met tekst.
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Herhaling maakt de meester
Muziek is een ambacht. Het duurt gewoon
heel lang voordat je er goed in bent.
Bijhouden is het sleutelwoord, maar maak
het jezelf niet te moeilijk. Leg jezelf de
discipline op om dagelijks een kwartier
de moeilijke delen te oefenen. Langer
mag natuurlijk altijd!.

Als je deze tips toepast, zul je zien dat de repetities veel vlotter verlopen, je minder hoeft te herhalen en je
niveau zienderogen stijgt. En nog belangrijker: je krijgt meer plezier in het oefenen en in de repetities.
Ik zeg: DOEN!
Veel plezier en succes bij het toepassen van deze eenvoudige maar doeltreffende tips!
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