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HOOFDSTUK 1 - DE OPLEIDING EN DE UNIVERSAL VOICE GUIDE
1.1
INLEIDING
Het Universal Voice Institute biedt een unieke opleiding voor (semi) professionele zangers,
stemcoaches, logopedisten, docenten en koordirigenten. Basis voor dit leertraject zijn het boek de
Universal Voice Guide (UVG) en het Universal Voice System (UVS) dat daarin uitgelegd wordt.
Het opleidingstraject van het Universal Voice Institute is een traject dat bestaat uit 3 fases die in
hoofdstuk 6 van deze studiegids uitgebreid worden uitgelegd.
1. Jaar 1: Universal Voice Singer 1
2. Jaar 2: Universal Voice Singer 2 & De Universal Voice Master
3. Jaar 3: Universal Voice Teacher
Het Universal Voice Institute zet jouw ontwikkeling centraal.
Je kunt dus ook zelf beslissen om enkel het eerste jaar te doen, of na het slagen van de eindtests over
te gaan naar het volgende jaar. Die keuze hangt af van je doel en je mogelijkheden.

1.2
DE KERN VAN HET UNIVERSAL VOICE SYSTEM (SPEERPUNTEN)
Het Universal Voice System (UVS) deelt de menselijke stem op in 4 stemkarakters en 8
klankkenmerken. Wanneer je deze leert beheersen en combineren kun je met jouw stem elke
gewenste klank maken die er bestaat. Jij wordt getraind om deze karakters zo goed mogelijk te
beheersen en te demonstreren.
Het UVS combineert de beste onderdelen uit CVT, EVT, de Lichtenberg-methode, Speech-level
Singing, Singing Succes en andere (minder bekende) methodieken.
Het kerndoel: zingen eenvoudiger, effectiever, helderder en direct toepasbaar maken. Het gebruik van
het UVS zal bovengenoemde methodes ook meer verduidelijken en makkelijker in gebruik maken.
Het UVS brengt onbegrensde vocale mogelijkheden binnen ieders handbereik.

1.3
UVS EN DE OPLEIDING ZIJN VRIJ VAN OORDEEL
Omdat het vroeger vaak anders was, willen we dit punt toch extra benadrukken: de UVS-docent is vrij
van oordeel. De docent luistert niet met zijn eigen smaak, maar stelt jouw vocale wens centraal. Er is
geen goed of fout. Er wordt gewerkt vanuit jouw voorkeursinstelling, de klank of stijl waar jij van
nature toe wordt aangetrokken (of waar je vanwege een bepaald doel naartoe wilt werken). Er is
geen goed of fout, maar er is wél gezond of ongezond. De UVS-docenten zullen er dus wel ten alle
tijde op toezien dat je binnen jouw vocale mogelijkheden veilig en gezond blijft zingen.

1.4
DE UNIVERSAL VOICE GUIDE ALS BASIS
De Universal Voice Guide is het boek dat als basis dient voor het opleidingstraject. Het is een
praktisch boek vol zang- en spreekoefeningen, verhelderd door voorbeelden en beeldmateriaal. Het
boek bevat daarnaast ook uitleg over de anatomie en het mentale aspect van zingen. Met deze
methode til je jouw stemgebruik (of dat van je leerling) gegarandeerd naar een hoger niveau.
Vanuit dit boek zal je ook huiswerk en oefenmateriaal meekrijgen om je tijdens het traject steeds
verder te ontwikkelen.
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HOOFDSTUK 2 - DOEL EN DOELGROEP
2.1
VOOR WIE? (DOELGROEP)
De opleiding van het Universal Voice Institute richt zich als eerste op (semi) professionele zangers en
logopedisten. Maar ook enthousiaste “stemgebruikers” als koordirigenten, openbare sprekers en/of
andere docenten zijn zeer welkom.
Wanneer jij jouw stem op zang-technisch niveau na een professioneel niveau wil leren ontwikkelen
dan ben je bij ons aan het juiste adres. Zoals eerder gesteld: jouw vocale doel speelt de hoofdrol. Of
je nu een mega bevlogen amateurzanger bent in een koor of afgestudeerd aan een conservatorium,
je bent nooit uitgeleerd. Deze opleiding biedt voor iedereen ontwikkeling op maat. Bij jaar 3 van de
opleiding, Universal Voice Teacher, gaat (professionele) ervaring wel een grote rol spelen. Maar het is
mogelijk om bijv. alleen jaar 1 en 2 van het traject te volgen omdat dit het beste aansluit bij het
vocale doel dat jij jezelf hebt gesteld.
In onze lessen en in de UV Guide maak je ook kennis met het Personal Voice Plan (PVP). Daarin kun je
voor een deel jouw vocale doel al goed in beeld brengen voor jezelf. Waar wil je naartoe? Wat wil je
bereiken? Misschien kun je die vraag zelf al prima in beeld brengen, maar zo niet, dan kunnen de
UVI-docenten en het PVP je daar ook bij helpen.

2.2
WAT BEREIK JE MET DEZE OPLEIDING (DOEL)?
Het opleidingstraject van het Universal Voice Institute heeft een doel in 3 delen. Bij elk jaar hoort een
ander doel:
1. Jaar 1 - Universal Voice Singer 1
Het doel is binnen het Universal Voice System nieuwe gebieden en mogelijkheden te
ontdekken. Jij leert alle facetten van het werken met het Universal Voice System kennen en
beheersen.
De UVS-cursus (The Basics / Advanced) en de Universal Voice Guide, zijn de basis van dit jaar.
We bouwen de stof en vaardigheden tijdens dit eerste jaar verder uit naar de volledige
beheersing van de 4 universele stemkarakters en 8 klankkenmerken. Jij wordt hierdoor
gegarandeerd een betere zanger/spreker.
2. Jaar 2 - Universal Voice Singer 2 óf tot Universal Voice Master
Het doel wordt al omschreven in de naam: jij beheerst het werken met het Universal Voice
System als uitvoerende op het allerhoogste niveau. Naast de uitbreiding en het combineren
van de vier stemkarakters, leer je alle anatomie van de stem tot in detail, en leer je hoe
effecten zoals grunt, rattle, distortion, vibrato, coloraturen, creak en nog veel meer, op een
veilige manier kunnen worden gemaakt.
3. Jaar 3 - Universal Voice Teacher
Daar waar in jaar 1 en 2 het absolute accent ligt op het zélf werken met het systeem komt de
focus in jaar 3 Teacher op een heel ander vlak te liggen: het doceren.
Het Universal Voice Institute erkent in hoge mate dat het vak van doceren een vak apart is.
Een goede zanger/spreker is niet automatisch ook een goede docent. Wij stellen dus niet
alleen een doel voor jou maar ook voor onszelf: het afleveren van de beste zangdocenten/
stemcoaches/stempedagogen in Nederland (en daarbuiten). Aan het einde van dit jaar krijg je
ons workshop- en cursusmateriaal, alle oefeningen op maat, en kun je introductieworkshops
over het UVS geven.
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4. Jaar 3 - Universal Voice Performer
Nadat je in jaar 2 je eigen stem hebt leren ontwikkelen tot het allerhoogste niveau, gaan we
naast je stem nóg verder ontwikkelen, dit nu ook verder uitbreiden naar het performen. In dit
jaar gaat er veel aandacht naar muzikaliteit, interpretatie, microfoontechniek,... Wat kan ik
allemaal doen met mijn stem, gebruikmakend van het Universal Voice System, waardoor een
lied heel anders kan geïnterpreteerd worden? Hoe kan ik mensen gaan ontroeren en van mijn
muziek en stem laten genieten? We gaan aan de slag met muzikanten om te leren
‘samenwerken’ naast en op het podium. We blijven echter ook stemtechnisch alles verder
perfectioneren.
Kortom, je wordt een betere performer on stage!
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HOOFDSTUK 3 - DOCENTEN
3.1
DOCENTEN VAN HET UNIVERSAL VOICE TEAM
In het opleidingstraject van het Universal Voice Institute wordt les gegeven door gecertificeerde
UVS-docenten. Op onze website stellen deze docenten zich uitgebreid aan je voor:
https://universalvoice.nl/over-ons/

Alberto ter Doest
Universal Voice Founder
Bedenker van het Universal Voice System en auteur van de Universal Voice Guide
https://universalvoice.nl/stemcoaches/alberto-ter-doest/
Syd Horster
Universal Voice Master Teacher - Course Instructor
https://universalvoice.nl/stemcoaches/syd-horster/
Daan Smits
Universal Voice Master Teacher - Course Instructor
https://universalvoice.nl/stemcoaches/daan-smits/
Jasmin de Wilde - Hagemann
Universal Voice Master Teacher - Course Instructor
https://universalvoice.nl/stemcoaches/jasmin-de-wilde/
Elke Rouwmaat
Universal Voice Master Teacher - Course Instructor
https://universalvoice.nl/stemcoaches/elke-rouwmaat/
Marcela Bovio
Universal Voice Master Teacher
https://universalvoice.nl/stemcoaches/marcela-bovio/
Bram Norbart
Universal Voice Master Teacher
https://universalvoice.nl/stemcoaches/bram-norbart/
Marga Zwirs
Universal Master Teacher
https://universalvoice.nl/marga-zwirs/
Margot Giselle
Universal Master Teacher
https://universalvoice.nl/margot-giselle/
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HOOFDSTUK 4 - CURSUSGEGEVENS
4.1

CURSUSDUUR (LESDAGEN 10:00-17:00)

Het jaar is opgebouwd uit 24 lesdagen in een kleine groep. We starten met een weekend, daarna
volgen 20 losse lesdagen en we eindigen opnieuw met een afsluitend weekend.
Elke lesdag start om 10u en eindigt om 17u, met een pauze tussen 13 en 14 uur. De data van de
lesdagen die in de studiegids worden vermeld, is nog onder voorbehoud. De definitieve lesdata en
het programma worden na inschrijving bekend gemaakt medio juli 2022. Uiteraard gaat onze
voorkeur uit naar het lesgeven op locatie, maar in de afgelopen 2 jaar is gebleken dat wij vanwege
Covid19 sommige periodes genoodzaakt zijn om de lessen online te geven. Het online lesgeven
hebben we ons inmiddels ‘eigen’ gemaakt en is een goed alternatief zodat de studenten weinig tot
geen vertraging oplopen tijdens de opleiding.
Hieronder de groepen die in Amsterdam zullen starten september 2022:

JAAR 1 en 2: Groep A
Tijdsduur: 10.00uur - 17.00uur

Plaats: Amsterdam Locatie: n.t.b.

zaterdag 3 september 2022

STARTWEEKEND Jaar 1/2 ADAM/ROTTERDAM

zondag 4 september 2022

STARTWEEKEND Jaar 1/2 ADAM/ROTTERDAM

zaterdag 17 september 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 3

zaterdag 1 oktober 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 4

zondag 9 oktober 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 5

zaterdag 5 november 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 6

zaterdag 12 november 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 7

zaterdag 19 november 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 8

zaterdag 26 november 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 9

zaterdag 10 december 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 10

zaterdag 17 december 2022

Jaar 1/2 A Lesdag 11

zaterdag 14 januari 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 12

zaterdag 4 februari 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 13

zaterdag 11 februari 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 14

zaterdag 4 maart 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 15

zaterdag 25 maart 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 16

zaterdag 15 april 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 17
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zaterdag 22 april 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 18

zaterdag 13 mei 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 19

zaterdag 3 juni 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 20

zondag 18 juni 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 21

zaterdag 24 juni 2023

Jaar 1/2 A Lesdag 22

zaterdag 1 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS Lesdag 23

zondag 2 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS Lesdag 24

JAAR 1 en 2: Groep B
Tijdsduur: 10.00uur - 17.00uur

Plaats: Amsterdam Locatie: n.t.b.

zaterdag 3 september 2022

STARTWEEKEND Jaar 1/2 ADAM/ROTTERDAM

zondag 4 september 2022

STARTWEEKEND Jaar 1/2 ADAM/ROTTERDAM

zaterdag 24 september 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 3

zaterdag 8 oktober 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 4

zaterdag 29 oktober 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 5

zondag 20 november 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 6

zondag 27 november 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 7

zaterdag 3 december 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 7

zondag 11 december 2022

Jaar 1/2 B Lesdag 8

zaterdag 7 januari 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 9

zaterdag 21 januari 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 10

zaterdag 28 januari 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 11

zondag 5 februari 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 12

zaterdag 18 februari 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 13

zaterdag 11 maart 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 14

zaterdag 18 maart 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 15

zaterdag 1 april 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 16

zondag 16 april 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 17

zaterdag 6 mei 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 18

zaterdag 13 mei 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 19
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zaterdag 20 mei 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 20

zaterdag 10 juni 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 21

zaterdag 17 juni 2023

Jaar 1/2 B Lesdag 22

zaterdag 1 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS Lesdag 23

zondag 2 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS Lesdag 24

Jaar 1 Locatie: Rotterdam
Tijd: 10.00uur - 17.00uur

Plaats: Rotterdam. Locatie: n.t.b.

zaterdag 3 september 2022

STARTWEEKEND Jaar 1/2 IN AMSTERDAM

zondag 4 september 2022

STARTWEEKEND Jaar 1/2 IN AMSTERDAM

donderdag 15 september 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 3

donderdag 29 september 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 4

donderdag 6 oktober 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 5

donderdag 13 oktober 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 6

donderdag 3 november 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 7

donderdag 17 november 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 8

donderdag 1 december 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 9

donderdag 15 december 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 10

donderdag 22 december 2022

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 11

donderdag 12 januari 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 12

donderdag 26 januari 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 13

donderdag 9 februari 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 14

donderdag 16 februari 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 15

donderdag 9 maart 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 16

donderdag 23 maart 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 17

donderdag 6 april 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 18

woensdag 19 april 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 19

donderdag 11 mei 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 20

donderdag 1 juni 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 21

donderdag 22 juni 2023

Jaar 1 ROTTERDAM Lesdag 22

zaterdag 1 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS AMSTERDAM

zondag 2 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS AMSTERDAM
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Jaar 3 Teachers 2022/2023
Tijd: 10.00uur - 17.00uur

Plaats: Amsterdam Locatie: n.t.b.

zaterdag 10 september 2022

STARTWEEKEND JAAR 3 TEACHERS

zondag 11 september 2022

STARTWEEKEND JAAR 3 TEACHERS

zondag 18 september 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 3

zondag 2 oktober 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 4

zondag 6 november 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 5

zondag 13 november 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 6

zondag 20 november 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 7

zondag 4 december 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 8

zondag 18 december 2022

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 9

zondag 8 januari 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 10

zondag 15 januari 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 11

zondag 29 januari 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 12

zondag 12 februari 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 13

zondag 5 maart 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 14

zondag 12 maart 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 15

zondag 19 maart 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 16

zondag 26 maart 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 17

zondag 16 april 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 18

zondag 23 april 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 19

zondag 14 mei 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 20

zondag 4 juni 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 21

zondag 11 juni 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 22

zondag 18 juni 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 23

zondag 25 juni 2023

Jaar 3 TEACHERS Lesdag 24

zaterdag 1 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS

zondag 2 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS
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JAAR 3 PERFORMERS 2022/2023
Tijdsduur: 10.00uur - 17.00uur

Plaats: Amsterdam Locatie: n.t.b.

zaterdag 10 september 2022

STARTWEEKEND JAAR 3 TEACHER/PERFORMER

zondag 11 september 2022

STARTWEEKEND JAAR 3 TEACHER/PERFORMER

zondag 25 september 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 3

zondag 2 oktober 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 4

zondag 30 oktober 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 5

zondag 13 november 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 6

zondag 27 november 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 7

zondag 4 december 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 8

zondag 11 december 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 9

zondag 18 december 2022

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 10

zondag 8 januari 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 11

zondag 22 januari 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 12

zondag 5 februari 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 13

zondag 12 februari 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 14

zondag 12 maart 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 15

zondag 19 maart 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 16

zondag 2 april 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 17

zondag 23 april 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 18

zondag 7 mei 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 19

zondag 21 mei 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 20

zondag 11 juni 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 21

zondag 25 juni 2023

Jaar 3 PERFORMERS Lesdag 22

zaterdag 1 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS Lesdag 23

zondag 2 juli 2023

EINDWEEKEND ALLE JAARS Lesdag 24
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4.2

CURSUSLOCATIE

●

AMSTERDAM
Polanentheater, Polanenstraat 174 te Amsterdam

●

Beatzone/Pondok, Poeldijkstraat 391 te Amsterdam

●

ROTTERDAM
Theater ‘t Kapelletje, Van der Sluysstraat 176, 3033 SR te Rotterdam

4.3

GROEPSGROOTTE

De maximale groepsgrootte is 12 personen. Dit om individueel werken te kunnen waarborgen.
De minimale groepsgrootte is 8 personen.
4.4

TAAL

Voertaal voor dit opleidingstraject is Nederlands.

HOOFDSTUK 5 – WERKWIJZE EN WERKVORMEN
5.1

WERKWIJZE & WERKVORMEN

Tijdens de opleiding van het Universal Voice Institute wordt er grotendeels in groep gewerkt. Er is
echter binnen dat kader ook voldoende individuele aandacht.
Elke deelnemer krijgt de ruimte om een eigen persoonlijke ontwikkeling door te maken. Het team van
het UVI ziet erop toe dat er wordt gewerkt in een sfeer van respect, openheid en vertrouwen.
In groepsverband leer je als cursist niet alleen van en over je eigen persoonlijke items, je leert ook
door te kijken en te luisteren naar je medecursisten en door met hen mee te oefenen.

5.2

LESDAG INDELING

Elke lesdag is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Deze komen steeds terug:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warming-up
Theorie (Theoretische uitleg over wat die dag aan bod komt)
Praktische oefeningen in groepsverband (In praktijk brengen van de Theorie)
Individueel werken
Ensemble zingen
Huiswerk bespreken
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5.3

BEGELEIDING

De oefeningen in de Universal Voice Guide zijn voorzien van een muzikale begeleiding (een zgn.
orkestband). Verder is er tijdens het zingen de mogelijkheid om bijv. een karaoke (instrumentale)
track mee te nemen op een USB-stick of je telefoon (er zijn er veel te vinden op Youtube, iTunes,
Spotify of bijv. GrooveShark). Je kunt ook jezelf begeleiden als dat tot je mogelijkheden behoort.
A capella zingen is ook een goede mogelijkheid.
Meezingen met een originele track (met stem) raden wij af. Hier blijft namelijk weinig ruimte over
voor het maken van je eigen muzikale en vocale keuzes en die vinden wij nu juist het allerbelangrijkst.

5.4

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL

We zullen je in elk jaar van de opleiding geregeld vragen om iets voor te bereiden. Dat kan een lied
zijn, of een gedeelte van een lied, of een zin uit een spreektekst of iets anders. We verwachten dat je
het materiaal van tevoren al zo goed mogelijk hebt voorbereid zodat alle aandacht uit kan gaan naar
hetgeen je met dit materiaal zou willen bereiken.
Wat kun je bijv. alvast doen?
- Zorg dat je het materiaal alvast geoefend hebt (niet voor het eerst tijdens de cursus
uitproberen).
- Leer de tekst uit je hoofd of, als dat niet lukt, neem een goed leesbare tekst mee.
- Oefen jouw materiaal ook op het volume waarop je vindt dat het hoort te klinken als je het
uit zou voeren.
- Bekijk of het materiaal wel in de juiste toonsoort staat voor jou. Wil je bijv. als vrouw een
mannennummer zingen, dan moet je het misschien (laten) transponeren zodat het voor jou
ook in een goede hoogte uitkomt.
- Het kan leerzaam zijn om je eigen zang/spreek-sessies op te nemen. Zo kun je later ook nog
terug luisteren wat je feedback was en hoe je de stappen maakte (en welke) die jou vooruit
hebben gebracht. Het meenemen van een opnameapparaat (of goede opname-app op je
telefoon) juichen wij dus ook toe.

5.5

ZELFSTUDIETIJD

Hoewel er voldoende lesdagen zijn, valt of staat het echt leren beheersen van je vocale (en
uiteindelijk didactische) vaardigheden met oefenen en trainen. Van elke student wordt 1u zelfstudie
per dag verwacht in de vorm van zangoefeningen. Deze zelfstudietijd verdeelt de student bij voorkeur
over meerdere vaste momenten op de dag. Daarnaast wordt de student geacht om naar alle lesdagen
te gaan, met een minimum van 20 lesdagen. De studietijd die de student gebruikt om de Universal
Voice Guide te bestuderen komt hier nog bij, gemiddeld 80 minuten per week.
Voorbeeld
Studietijd Singer Jaar 1: 16 ECTS (448 uur)
- 240 uur zelfstudietijd (5u per week = 10u per lesdag)
- 144 uur les (6 uur per lesdag)
- 64 uur Universal Voice Guide (80 minuten per week)
Zelfwerkzaamheid is dus een belangrijke eigenschap die je in dit traject nodig zult hebben. Neem
voldoende tijd en initiatief om zoveel mogelijk te trainen. Dit kun je zelf doen, met behulp van de
Universal Voice Guide en je lesmateriaal, maar je kunt bijv. ook je medecursisten benaderen om
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samen een oefengroep te vormen waarmee je aan de slag gaat. Jij bent in die zin verantwoordelijk
voor het rendement dat je uit dit opleidingstraject kunt halen.
Je kunt, indien gewenst, naast de cursusdagen van de opleiding ook nog individuele lessen inkopen bij
het Universal Voice Institute. Hierdoor maximaliseer je je vooruitgang en krijg je nog meer
persoonlijke aandacht en ondersteuning in je leerproces.

HOOFDSTUK 6 - CURRICULUM

6.1
CURRICULUM JAAR 1: DE UNIVERSAL VOICE SINGER 1 (16 ECTS)
In de UVS level 1 cursus leer je de 4 stemkarakters en 8 klankkenmerken van het Universal Voice
System kennen. Tijdens jaar 1 van de opleiding creëer je een nog stevigere basis van deze elementen
waarmee je kunt zingen, spreken, werken, optreden. Verder komen aan bod:
-

Wat is de ideale ademstroom/ ademdruk?
In welke houding zing je het beste?
Welk karakter gebruik je waar en hoe kun je dit optimaal laten klinken?
Je leert de universele stemkarakters niet alleen maken, maar ook herkennen en begrijpen.
Je maakt al een klein beetje kennis met de effecten (pas uitgebreid in jaar 2).
Gezond stemgebruik komt aan de orde.
Hoe ontwikkel je een optimale mindset?

We sluiten het jaar af met een klein optreden voor je klasgenoten en je docenten (dus niet
openbaar), waarin jij laat horen wat je vocaal kunt na deelname aan dit jaar. Na dit optreden mag je
jezelf Universal Voice Singer noemen.
ECTS (1 ECTS is 28 uur studie):
➔ Persoonlijke vocale ontwikkeling (8 ECTS)
➔ Muzikale toepassing van de klankkenmerken en interpretatie (4 ECTS)
➔ Auditieve analyse, herkennen van klankkenmerken (2 ECTS)
➔ Ensemblezang (2 ECTS)

6.2
CURRICULUM JAAR 2: DE UNIVERSAL VOICE SINGER 2 & MASTER (16 ECTS)
Tijdens jaar 2 van de opleiding ligt de focus op het uitbreiden van je vocale mogelijkheden in een zeer
praktische vorm. Verder komen aan bod:
-

De 4 stemkarakters uitbouwen en ermee mengen → je leert alle mogelijke variaties.
Je traint de maximale omvang en dynamiek van de karakters.
Je leert ook de effecten op een veilige manier maken, herkennen en begrijpen (bijv. rock
screams, distortion, grunts maar ook effecten uit de klassieke muziek).
Je gaat trainen met versieringen zoals vibrato en coloratuur.
Gezond stemgebruik staat opnieuw op het programma met als kernvraag: “hoe blijf je gezond
zingen?”.
Op het mentale vlak staan focus, aardige ogen en actie-denken centraal.
De anatomie van de stem komt uitgebreid aan bod.
De functie van houding en adem en de invloed op klank.
Diverse aspecten van akoestiek worden onder de loep genomen. Hoe leer je beter luisteren
en begrijpen hoe je klinkt?
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Het jaar wordt afgesloten met een luistertoets over zangers, hoe ze zingen en hoe je dit binnen UVS
kunt analyseren. Daarnaast ga je zingen, voor publiek, waarbij je laat horen hoe je je stem optimaal
beheerst. Of er daadwerkelijk een voorstelling kan plaatsvinden, is afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom Covid19. Wanneer je slaagt voor alle onderdelen behaal je het certificaat tot Universal Voice
Singer 2.
Wanneer je door wilt stromen naar het 3e jaar voor een Teacher Licentie dan heb je de titel Universal
Voice Master nodig. Dan leg je naast de onderdelen voor het behalen van de Universal Voice Singer 2,
ook nog een demonstratie-examen af te leggen. Je laat hierbij horen dat je de 4 stemkarakters
beheerst in oefeningen en korte songfragmenten.
ECTS (1 ECTS is 28 uur studie):
➔ Persoonlijke vocale ontwikkeling (8 ECTS)
➔ Muzikale toepassing van de klankkenmerken en interpretatie (4 ECTS)
➔ Auditieve analyse, herkennen van klankkenmerken (2 ECTS)
➔ Ensemblezang (2 ECTS)
6.3
CURRICULUM JAAR 3: DE UNIVERSAL VOICE TEACHER / (16 ECTS)
Jaar 3 ‘Teacher’ van de opleiding is echt een verdiepingsjaar voor de educatieve professional. Tijdens
dit jaar leer je het UVS tot in de puntjes toepassen als docent. Dat jij het UVS tot in de puntjes
beheerst blijkt al uit jouw slagen voor jaar 1 en 2, maar nu leer je de vaardigheden om stemkarakters,
klankkenmerken én effecten stapsgewijs aan te leren aan anderen.
In dit jaar staat naast jouw vocale doel, ook het doel van het Universal Voice Institute centraal:
het opleiden van de beste zangdocenten in Europa. Durf jij die uitdaging aan?
Zo leer je didactische vaardigheden om op de snelste, prettigste en effectiefste manier stemmen te
trainen voor elke gewenste muziekstijl (of voor spreken).
Verder op het programma:
-

Analyse van wat de stem doet en welk(e) element(en) je moet trainen om direct een beter
resultaat te krijgen voor jouw student.
Je leert wat de beste en snelste opbouw is in het werken met het UVS.
Je leert scannen wat er in het systeem van je student gebeurt.
Werken aan 1 op 1 les geven.
Lesgeven in groepen.
Het leiden van workshops met verschillende thema’s.

Na dit jaar kun je vocale problemen omzetten in mogelijkheden!
Onderdeel van jaar 3 is het stagelopen en assisteren bij workshops. Daarop volgt het presenteren van
delen van een workshop en cursus. Je wordt hierin gecoacht en begeleid.
Het derde jaar sluit je af met een luistertoets en een anatomie-examen. Daarnaast is er uiteraard een
examen waarin we toetsen hoe je lesgeeft aan anderen. Wanneer je deze onderdelen succesvol
afsluit mag je jezelf gecertificeerd Universal Voice Teacher noemen en mag je officieel lesgeven met
het UVS.
Hierna kun je nog doorgroeien om introductieworkshops en themadagen te leiden. Hiervoor is er een
speciaal stagetraject waarin je leert hoe je met groepen werkt en hoe je alle vocale facetten en
mogelijkheden leert herkennen verbeteren en beantwoorden. Hierna kun je zelf workshops en
cursussen organiseren en leiden. Dit in samenwerking met het Universal Voice Institute.

14

STUDIEGIDS OPLEIDING UNIVERSAL VOICE INSTITUTE

ECTS (1 ECTS is 28 uur studie):
➔ Ontwikkeling van docentschap (8 ECTS)
➔ Muzikale toepassing van de klankkenmerken en interpretatie (4 ECTS)
➔ auditieve analyse, herkennen van klankkenmerken (2 ECTS)
➔ ensemblezang (2 ECTS)

6.4
CURRICULUM JAAR 3: DE UNIVERSAL VOICE PERFORMER / (16 ECTS)
In dit jaar ga je leren hoe je al jouw kennis van het Universal Voice System (technieken,
klankkenmerken, variaties, stemkarakters,...) kan inzetten om te gaan performen.
We blijven echter ook altijd trainen om de ideale balans tussen Modus 1 (borststem) en Modus 2
(kopstem), tussen scherpte en donkerte, te vinden. In jaar 3 Performer perfectioneren we het
stemgebruik aangepast aan uiteenlopende muziekstijlen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen
opera en licht klassieke zang, of het verschil tussen pop en pop-rock.
Muzikaliteit, interpretatie vanuit tekst en muziek worden nu veel belangrijker.
Ook het leren communiceren met muzikanten komt aan bod. Er komt regelmatig een pianist of
gitarist naar de les om je te begeleiden. Op deze manier leer je hoe je als muzikanten met elkaar kan
communiceren naast en op het podium. Aan het einde van het schooljaar ga je dan optreden met
een vierkoppige band!
ECTS (1 ECTS is 28 uur studie)
❖ Persoonlijke vocale ontwikkeling (8 ECTS)
❖ Muzikale toepassing van de klankkenmerken en interpretatie (6 ECTS)
❖ Auditieve analyse, herkennen van klankkenmerken (2 ECTS)

HOOFDSTUK 7 – ZAKELIJKE DETAILS
7.1

Aanmelden

Middels het aanmeldformulier op de website www.universalvoice.nl kun je je aanmelden voor de
opleiding. Wij gaan er daarbij vanuit dat je een weloverwogen keuze hebt gemaakt om dit te doen.
Toch kan het zijn dat er redenen zijn waarom je je aanmelding zou moeten intrekken. Je hebt daarom
tot 10 werkdagen de tijd om je aanmelding kosteloos te annuleren.
Let op! Meld je je aan binnen 2 weken voor de startdatum, dan is kosteloze annulering binnen 10
werkdagen niet meer mogelijk. Ook willen wij je vragen om een geluidsfragment van jezelf toe te
sturen naar info@universalvoice.nl zodat wij het niveau kunnen beoordelen.

7.2

Cursusgelden
●

Cursusprijs jaar 1

Universal Voice Singer 1 € 4095,- incl. BTW

●

Cursusprijs jaar 2

Universal Voice Singer 2/Master€ 4095,- incl. BTW
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● Cursusprijs jaar 3

Universal Voice Teacher

€ 4095,- incl. BTW

●

Universal Voice Performer

€ 4095,- incl. BTW

Cursusprijs jaar 3

Cursusgelden zijn 1 jaar geldig en behelzen lessen, examens + 1 herkansing per examen.
Indien je je voor 1 juni 2022 hebt aangemeld en hebt aanbetaald krijg je een early bird korting van
€200,-.
Een aanbetaling van het cursusgeld dient te worden betaald bij inschrijving via de website. Je plek
binnen de opleiding is verzekerd op het moment dat we je betaling (of termijn van je betaling)
hebben ontvangen. Je ontvangt van het instituut een factuur op naam zodat je deze ook kunt
gebruiken voor je eigen administratie.
Bij inschrijving heb je de keuze om het bedrag in 1 keer te betalen of in 5 termijnen. Voor de
earlybirds zal dit het termijnbedrag €779,- zijn en de leerlingen die ná 1 juni zich aanmelden, zullen
een termijnbedrag van €819,- betalen. De betalingstermijnen zijn:
1e termijn → bij inschrijving
2e termijn → oktober 2021
3e termijn → december 2021
4e termijn → februari 2022
5e termijn → april 2022

7.3

Betalingsplicht

Bij verzuim van betaling van cursusgelden schakelt het Universal Voice Institute een incassobureau in.
Bijkomende kosten zijn voor rekening van de crediteur.

7.4

Annulering

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het totale cursusgeld in
rekening gebracht. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt het
volledige cursusgeld in rekening gebracht.

7.5

Restitutie/ inwisselen van gelden

Wanneer de opleiding is gestart is het niet mogelijk om, wanneer je je deelname niet wilt
voortzetten, restitutie van het cursusgeld te krijgen. Tevens is het onmogelijk om het cursusgeld om
te zetten/ in te ruilen voor andersoortige lessen / workshops / cursussen van het Universal Voice
Institute. Wanneer je op medische gronden het traject zou moeten staken is restitutie alleen mogelijk
na overleg van een medisch attest.

7.6

Aanwezigheidsplicht

In jaar 1 van de opleiding hebben we de aanwezigheidsplicht van 80% losgelaten. Wel adviseren we
om in principe niet meer dan 4 lesdagen te missen omdat we, afhankelijk van jouw instapniveau,

16

STUDIEGIDS OPLEIDING UNIVERSAL VOICE INSTITUTE

anders onvoldoende basis kunnen leggen van het werken met het Universal Voice System. Ons doel is
namelijk om jou het hoogste rendement vanuit jouw startpositie mee te geven.
In jaar 2 en 3 hoort voor het behalen van je certificaat een 80% aanwezigheidsplicht. Bij afwezigheid
van meer dan 4 cursusdata kan het Universal Voice Institute ertoe overgaan om geen certificaat te
geven. Restitutie van cursusgeld is in zo’n situatie niet mogelijk.
Bij afwezigheid van een cursusdag dient cursist zelf via medecursisten de gemiste lesstof in te halen.
Bij de volgende lesdag dien je up to date te zijn zodat we geen vertraging oplopen.
7.7

Cancellen vanuit het Instituut

Wanneer, bij te weinig deelnemers, het Universal Voice Institute genoodzaakt zou zijn de cursus te
doen vervallen, dan krijg je uiteraard het eventueel reeds betaalde cursusgeld terugbetaald.
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