
Basics4singers 
              Zangworkshop voor  koorzangers 

       

op 4 zaterdag ochtenden in maart 2019 
2,9,16 en 23 maart 2019  van 10.30 uur tot 12 uur 

          kleine groep tussen 8 en 12 deelnemers   
         

      door zangeres  Andrea Wittchen 
 

           !! aanmelding sluit op 10 februari 2019 
 

       
 Zing je in een koor-  of wil je graag in een koor zingen ? 

Je merkt dat het jou aan basisvaardigheden ontbreekt om goed te kunnen zingen?  
Of wil je je adem- en zangtechniek weer een opfrisser geven? 

 
      Dan is deze cursus misschien iets voor jou.    

 
In deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod: 
~ lichaamshouding en souplesse 
~ hoe functioneert mijn adem wanneer ik zing? 
~ hoe kan ik makkelijk mijn stem laten komen én zuiver zingen?  
~ legato zingen op klinkers 
~ legato zingen op tekst 
~ klinkers en medeklinkers 
~ registers van de stem 
~ snelle loopjes 
~ articulatie’s zoals staccato, portato zingen 
~ meerstemmig samenzingen 
 

We doen oefeningen maar we zingen ook mooie meerstemmige a capella stukjes zodat we al het geleerde 
ook in de praktijk kunnen omzetten!   

Het plezier van het samen muziek maken zal niet ontbreken! 
   

Kosten:  €  70.-   
 
Aanmelding: vóór 10 februari 2019 !        
 
Aanmelden kan men zich via e-mail:  andreawittchen@xs4all.nl   
 
voor meer info:  tel.  06-41815760  
 
 ! N B.: Aanmelding verplicht tot betaling, tenzij het project onverhoopt niet doorgaat. 
 Ook heeft men een verantwoordelijkheid t.o. zijn zangpartners. Ná 10 februaria 2019 kan men zich dan ook niet 
meer afmelden! 
 
 
Meer informatie over Andrea Wittchen:  

mailto:andreawittchen@xs4all.nl


https://www.andreawittchen.nl/home/ 
De lyrische sopraan ANDREA WITTCHEN is concert- en operazangeres en een ervaren zangpedagoge. Zij heeft 
gewerkt als zangeres en bewegings-actrice bij verschillende theatergezelschappen, zoals het Griftheater 
Amsterdam, BEWTH Amsterdam en Théatre du mouvement in Parijs, en zij geeft al vele jaren regelmatig concerten 
met diverse liederen- en operaprogramma’s in Nederland en daarbuiten. Andrea is geboren in Zuid-Duitsland. Haar 
professionele opleidingen op het gebied van muziek en theater heeft zij gekregen in Noorwegen, met een Noors 
staatsstipendium, daarna in Nederland met  hoofdvak klassieke zang aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(1993-1998), en mime/theater aan de Theaterschool van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (1990-1994). 
Alle opleidingen sloot zij met succes af. Andrea Wittchen nam als soliste deel aan diverse masterclasses, o.a. bij op 
het Belcanto Festival in Dordrecht, Zomer Akademie Zutphen bij Johannette Zomer, de Springiersbacher 
Meisterkurse in Duitsland, de Nordfjord International Opera Workshop met o.a. de Italiaanse dirigent Dante Mazzola, 
die verbonden is aan het operahuis La Scala in Milan. Andrea heeft een breed repertoire op het gebied van lied, 
oratorium en opera. Zij heeft grote affiniteit met de oude traditie van de Italiaanse Belcanto en laat zich hierin 
coachen door Wilma Driessen. Een specialiteit van Andrea is ook het zingen van Spaanse klassieke liederen als ook 
eeuwen oude Noorse liederen. Haar optredens brachten haar naar diverse concert- en theaterpodia in Europa.  
 
WORKSHOPS 
Al sinds vele jaren geeft Andrea Wittchen zang- en acteerworkshops van verschillend formaat.  Andrea heeft o.a. 
gewerkt bij: DE MUZE Tilburg / Stichting Buitenkunst / Culturele Raad Zuid-Holland / Het Nationale Toneel / 
Internationaal Opera Centrum Amsterdam / Het Koorenhuis, Den Haag / Lyrisch Atelier Blok, Amsterdam / 
Jeugdtheaterschool Rabarber, Den Haag. 
In Amsterdam geven Andrea Wittchen en Jack de Bie sinds 2002 diverse workshops:  Workshops duetten- en 
ensemble zingen maar ook omvangrijke opera-workshops waar grote delen uit opera’s scenisch worden uitgevoerd.  
In de afgelopen jaren werden grote delen uit gevoerd uit de opera’s ‘Le Nozze di Figaro’  en ‘Cosi Fan Tutte’  van 
W.A. Mozart, van Rossini’s opera ‘La Cenerentola’ , van D. Cimarosa: ‘Il Matrimonio Segreto’, en de opera Carmen 
van G.Bizet. 
 
 
 
 
 

https://www.andreawittchen.nl/home/

