
 
 
 

      
                                                                                                                                                                             

                              Workshop zang  
                      

 
Data   : woensdagen 2 en 9 november 

Tijd   : 19.45 – 22.30 uur 

Locatie   : Het Kadehuis,  Kade 24, 4703 GG, Roosendaal 

Workshopleider  : Martine van de Kar 

Kosten   : € 25,00 per persoon bij minimaal 10 personen 

      € 17,00 per persoon bij minimaal 15 personen 

      € 15,00 per persoon bij minimaal 20 personen 

Inschrijving  : info@stimuleringpodiumkunsten.nl 

 

Beste zangers en zangeressen, 

 

Wil ook jij het maximale uit je stem halen en eens leren zingen in verschillende stijlen?  

Schrijf je dan in voor de workshops op 2 en 9 november.  

 

Ik vind het erg leuk dat ik door Open Podium gevraagd ben om een workshop samen te 

stellen. 

Mijn naam is Martine van de Kar, 43 jaar en geboren in Roosendaal. Na de Pabo ben ik 

naar het conservatorium van Den Haag gegaan. Daar ben ik opgeleid tot klassiek 

zangeres en zangpedagoog. Mijn podiumervaring heb ik opgedaan bij diverse musical-, 

operette- en operaproducties.  

 

Momenteel geef ik zangles met behulp van de Estill-methode. Deze leert je je stem te 

analyseren en op de juiste manier te gebruiken. Ik wil dit graag met jullie in de praktijk 

brengen door kerstsongs in te studeren in 4 verschillende stijlen, te weten pop, musical, 

traditioneel en klassiek.  

 

Mocht je het leuk vinden dan kun je later zelfs meezingen tijdens 

een presentatie op de kerstfamiliedag in schouwburg De Kring op 

2e kerstdag. Hierover vertel ik je tijdens de workshop graag meer. 

 

Hopelijk is je interesse gewekt en schrijf je jezelf in.  

Martine 

 

Tussendoor zal er een pauze zijn zodat men wat aan de bar kan bestellen. Hou er rekening 

mee dat in het Kadehuis alleen contant afgerekend kan worden, pinnen is dus niet 

mogelijk. 

 

Deze workshop is bedoeld voor een groep van minimaal 10 deelnemers.  

Na inschrijving via info@stimuleringpodiumkunsten.nl ontvang je binnen enkele dagen een 

ontvangstbevestiging. Zodra het minimum aantal bereikt is ontvang je de definitieve 

deelnamebevestiging, hierna verplicht je jezelf tot het betalen van de kosten.                    

                                                                                                        

Kandidaten die niet meespelen in Era van Waterman hebben voorrang op Invitées. Bij te 

veel aanmeldingen zal worden gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de 

aanmelding.  
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