
De  functie  van  NVZ  als  platform  voor  deskundigheidsbevordering  en  netwerkvergroting  krijgt
het  meest  concreet  gestalte  in  de  jaarlijkse  landelijke  ontmoetingen  in  najaar  en  voorjaar.

Door  middel  van  de  jaarlijkse  najaarssymposia  proberen  we  belangrijke  onderwerpen  binnen  het
zangpedagogisch  werk  op  de  kaart  te  zetten,  te  onderzoeken,  uit  te  diepen  en  te  delen  met  collega’s.
Het  bestuur  vraagt  graag  aan  leden  om  onderwerpen  die  hen  bezig  houden  of  inspirerende
deskundigen.  Een  aantal  recente  voorbeelden  van  thema’s  van  symposia  zijn:  ‘Psychologie  van
Zingen’,  ‘Adem  en  Zang’,  ‘De  ouder  wordende  stem’  en  dit  jaar  2014  was  het  thema  ‘Tekst  en  Klank’.
De  locatie  wisselt  steeds  en  is  in  één  van  de  Nederlandse  conservatoria.  

In  het  voorjaar  is  er  ook  een  ontmoeting  voor  de  leden.  Ieder  jaar  is  er  dan  een  workshop  en/of  lezing
over  een  concreter  of  ‘smaller’  onderwerp,  waar  we  ook  graag  actieve  werkvormen  gebruiken.  Nieuwe
ontwikkelingen  in  het  vakgebied,  de  discussies  op  vorige  symposia  en  vragen  vanuit  de  leden
inspireren  ons  daarbij.  Tevens  wordt  tijd  ingeruimd  om  de  jaarlijkse  algemene  ledenvergadering  te
houden  op  deze  dag.  De  locatie  is  meestal  dezelfde,  het  Conservatorium  in  Utrecht.

Symposium  ‘Sing  that  Body!’
Datum:  17  september  2016
Locatie:  ArtEZ
Onderlangs  9,  Arnhem

Op  zaterdag  17  september  2016  organiseert  de  NVZ  het  symposium  "Sing  that  body".  Tijdens  dit
symposium  staat  de  relatie  tussen  zingen  en  het  lichaam  centraal  en  hoe  dit  te  hanteren  in  zang-
pedagogische  praktijk.

Zingen  is  verbonden  met  ons  lichaam,  via  lichaamshouding,  lichamelijke  balans  (ontspanning  en
spanning),  adem,  bindweefselnetwerken,  spierwerking,  neurologische  fijn-regulatie  en/of  werking  van
zenuwstelsels.  Ieder  onderdeel  van  dit  symposium  focust  op  een  bepaalde  dimensie  of  onderdeel  van
het  lichaam  en  zingen.  Aan  alle  sprekers  en  workshopbegeleiders  wordt  gevraagd  de  volgende  vragen
aan  de  orde  te  laten  komen:
1.  wat  is  de  relatie  tussen  het  lichaam  en  zingen  volgens  uw  benadering?  
2.  wat  voor  consequenties  heeft  dat  voor  de  zanglespraktijk?  wat  en  hoe  kunnen  we  dit  toepassen  in
de  zanglespraktijk  in  concrete  oefeningen  en  aanpak?
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de  zanglespraktijk  in  concrete  oefeningen  en  aanpak?

Programma:
10.00  uur:
Inleiding  symposium  ‘Sing  that  Body’,  Antje  de  Wit  (NVZ)

10.15  uur:
Het  gecoördineerde  lichaam  in  ervaringsgericht  zangonderwijs,  Dr.  Jan  van  Dixhoorn

11.30  uur:
Connected  Singing,  rol  van  bindweefsel  in  zingen  en  zangpraktijk,  Sanne  Graulund

12.15:
Lunchpauze

13.00  uur:
4  parallelle  workshops  (Iedere  symposium  deelnemer  kan  bij  aanvang  van  het  symposium  1  workshop
kiezen):

1.  Body,  Mind,  Breath  and  Singing  (o.a.  Body  Mapping)  
Raf  de  Groote  

2.  Connected  Singing  in  praktijk,  Sanne  Graulund

3.  Massage  van  hoofd,  nek,  schouders  en  larynx  (facilitatie)  in  de  zangpraktijk,  Rob  Stallinga

4.  Feldenkrais  voor  zangers,  Irthe  Aya  Engelhard

14.30  uur:
Verslag  en  gesprek  met  alle  workshopleiders  (Engels  is  voertaal)

15.00  uur:
Korte  theepauze

15.15  uur:
Voice  and  Physique-  plenaire  afsluitende  workshop,  Panda  van  Proosdij

16.30  uur:
Einde

Deelname  aan  dit  Symposium  is  gratis(excl.  lunch)  voor  leden  van  de  NVZ  en  studenten  van  Artez
Arnhem.  Niet  leden  betalen  €  35.00,  studenten  €25.00.  Voor  de  lunch  rekenen  we  een  bijdrage  van



Arnhem.  Niet  leden  betalen  €  35.00,  studenten  €25.00.  Voor  de  lunch  rekenen  we  een  bijdrage  van
€5.00  (  reserveren  bij  aanmelding  en  betalen  bij  binnenkomst).  

Locatie:  Artez  Concertzaal,  Utrechtsestraat  85  in  Arnhem

Aanmelden  :  Uiterlijk  10  september  2016  via  secretariaat@zangpedagogen.nl  (graag  erbij  vermelden  of
je  lid  bent  en  of  je  wel  of  geen  gebruik  maakt  van  de  lunch)
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