Workshop performance voor koren en zangers
Koren en zangers erkennen steeds vaker het belang van een goede podiumpresentatie. Vanuit die
gedachte verzorgde Eye-Wash Productions de afgelopen jaren performancecoaching op maat.
De ervaring die daarmee werd opgedaan heeft geresulteerd in een workshop performance.
In de workshop ervaren de deelnemers hoe belangrijk bijvoorbeeld concentratie, focus en energie zijn
voor een goede performance en hoe deze ingezet kunnen worden binnen de eigen praktijk.
De workshop geeft individuele zangers inzicht in wat performance inhoudt en hoe deze een optreden
kan maken of breken.
Koren werken binnen de workshop aan een gezamenlijk vocabulair, waardoor vervolgens makkelijker
gewerkt kan worden aan performance. Daarnaast brengt het de verschillende mensen binnen een
koor op één lijn, omdat binnen de workshop iedereen zowel de rol van toeschouwer als van performer
vervult en snel inzichtelijk wordt gemaakt wat het belang van een goede performance is voor een
uitvoering.
De workshop kan worden uitgebreid met een performancecoaching op maat. In dat geval wordt de
kennis die opgedaan is in de workshop gebruikt om te werken aan eigen repertoire van een koor of
zanger(s).
Locatie
In een ruim lokaal. Benodigde grootte is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Tijdsduur
1,5 uur.
Indeling
• Doorspreek van de workshop door een docent van Eye-Wash Productions.
• Warming up.
• Concentratie-oefeningen.
• Verschillende oefeningen waarin diverse performanceaspecten aan de orde komen.
• Slotoefening.
Deelnemers
• Per workshop is plek voor ongeveer 20 deelnemers. Maar ook complete koren kunnen meedoen.
In dat geval kennen de deelnemers elkaar al en kan er met een grotere groep worden gewerkt.
Prijsindicatie
€ 58,50 per uur exclusief BTW en reiskosten.
TIPS
• Deze workshop kan worden ingezet als voorbereiding op een eerste performance-coaching door
een docent van Eye-Wash Productions.

Stichting Eye-Wash Productions · Botstraat 5 · 5654 NL Eindhoven · T +31 [0]40-7113029 · F +31 [0]40-8488224
info@eyewash.nl · www.eyewash.nl · KvK 17170981 · BTW NL8142.81.722.B01 · Postbank 5411464

