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Workshopaanbod voor DKO

Ademhaling aanleren Yoga voor Zangers
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Hoe beter je in je vel zit, hoe beter je zingt!

In de workshop ‘Yoga voor (niet-professionele) Zangers’ gaan we kijken welke 
tools uit yoga de leerling zowel fysiek als mentaal kunnen ondersteunen 
bij het zingen. We zoeken naar een mooie balans tussen ontspannen zijn, 
maar toch actief. We werken via yogahoudingen, ademhalingsoefeningen 
en aandachtstraining aan bewustwording, leren voelen, ademhalingsspie-
ren stretchen en activeren, de juiste buikspieren trainen, kaak, tong en nek 
ontspannen, concentratie, ... 
Zingen doen we in deze workshop niet, maar we gaan er wel alles aan doen 
om het zingen makkelijker te maken.

Ademhaling is de basis voor een goede zangtechniek. We gaan samen op 
zoek hoe en waar we de adem kunnen voelen, hoe we de adem kunnen 
beïnvloeden, hoe we onze dagdagelijkse ademhaling kunnen verbeteren en 
natuurlijk doen we ook oefeningen die onze ademhaling en -steun voor het 
zingen gaan verbeteren.

Ademhaling is voor zangers en blazers de basis van een goede techniek, maar 
het aanleren ervan is niet altijd evident. In deze workshop bekijken we een 
mogelijk stappenplan en concrete oefeningen die kunnen helpen bij het 
aanleren van een goede ademtechniek en -steun.

Inleiding tot meditatie

Yoga voor muzikanten
Veel mensen associëren yoga met jezelf in de knoop leggen, maar niets is 
minder waar. Eenvoudige  yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en aan-
dachtstraining kunnen al helpen je beter in je vel te voelen. We gaan kijken 
welke tools uit yoga specifiek voor muzikanten aan te raden zijn.
(verdeling deelnemers liefst per vakgroep)

De voordelen van meditatie zijn alom bekend en heel wat muzikanten doen 
het al om hun muzikale prestaties meer diepgang te geven, maar wat is het 
nu eigenlijk?  Hoe begin je eraan? We bekijken stap per stap wat meditatie 
voor jou kan betekenen.



Dorine Mortelmans is een ervaren klassieke zangeres (www.dorinemortel-
mans.com). Ze ontdekte  de voordelen van yoga tijdens haar zangopleiding en 
het vormt sindsdien een fundament voor haar zingen. Tijdens haar vast solis-
tencontract in Duitsland bouwde ze een dagelijkse yogabeoefening uit. Het 
gaf haar structuur en houvast in deze nieuwe omgeving en zorgde ervoor dat 
ze zich goed in haar vel voelde. Nadien begon ze terug te freelancen en, naast 
het zingen, verdiept ze zich steeds verder in de wondere wereld van yoga en 
ademhaling (Yoga Verdiepingscursus Mind in Motion, Teachers Training Studio 
Hida, MBSR, Breath is life, The science behind Pranayama, ...) Ze leert steeds 
meer en meer voordelen kennen. Deze deelt ze graag tijdens privélessen en 
workshops.

Duur 
Elke workshop duurt 1u30. Het maximum aantal deelnemers is 10 zodat er voldoende aandacht naar elke deelnemer gaat. 

Taal: Nederlands / Engels

Logistiek
Een open, rustige, lichte en warme ruimte van minimum 100 m2.
Deelnemers nemen zelf een yoga-matje mee, twee dekentjes of grote handdoeken, eventueel een notitieboekje en water. 
Ze dragen kleding waarin ze makkelijk kunnen bewegen.

Prijs
Neem gerust contact op om de prijs te bespreken.

Info en boekingen: info@takeabreath.art 
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