
	   	   	   Verzinnend	  Zingen...	  
	  
	  
Wil	  je	  improviseren	  met	  zang,	  los	  van	  stijl	  en	  ervaring?	  Maar	  wel	  onder	  de	  hoede	  van	  
een	  ervaren	  begeleider	  die	  structuur	  en	  veiligheid	  biedt?	  	  
	  
Dan	  is	  het	  KobranieKoor	  iets	  voor	  jou!	  
	  
Improviseren	  is	  wellicht	  de	  leukste	  manier	  van	  muziek	  maken,	  je	  ontdekt	  nieuwe	  
(samen)klanken	  en	  elke	  sessie	  is	  weer	  anders!	  Een	  avontuurlijke	  reis	  door	  de	  muziek	  en	  
jezelf.	  Maar	  improviseren	  is	  soms	  ook	  lastig:	  hoe	  kom	  je	  van	  het	  een	  naar	  het	  ander,	  hoe	  
verleg	  je	  grenzen,	  of	  hoe	  blijf	  je	  juist	  binnen	  een	  kader?	  	  
	  
De	  Kobranie-‐methode	  is	  een	  bewezen	  vorm	  waarin	  de	  procesbegeleider	  door	  gebaren	  
dit	  proces	  ondersteunt.	  Uiteindelijk	  is	  de	  groep	  leidend,	  zijn	  taak	  is	  helderheid	  te	  
scheppen	  en	  het	  proces	  impulsen	  te	  geven.	  De	  rol	  van	  procesbegeleider	  kan	  ook	  
afwisselend	  door	  andere	  leden	  worden	  ingenomen.	  	  
	  
Het	  resultaat	  is	  een	  sessie	  waar	  in	  samenspel	  ruimte	  is	  voor	  een	  ieders	  inbreng.	  
Door	  deze	  opzet	  kan	  een	  ieder	  op	  zijn	  eigen	  niveau	  en	  voorkeur	  meedoen.	  Dat	  maakt	  de	  
sessies	  ook	  zo	  inspirerend	  en	  verrassend.	  	  
	  
De	  opzet	  is	  een	  keer	  in	  de	  twee	  weken	  op	  een	  locatie	  in	  Arnhem	  bij	  elkaar	  te	  komen.	  
Medio	  juni	  is	  er	  een	  kennismakingsbijeenkomst	  	  waarin	  je	  vrijblijvend	  kan	  komen	  kijken	  
of	  het	  iets	  voor	  je	  is.	  De	  definitieve	  data	  en	  tijden	  worden	  daarna	  vastgesteld.	  	  
	  
De	  uiteindelijke	  kosten	  zullen	  €12.50	  per	  sessie	  bedragen.	  	  
	  
Ik,	  Joep	  Everts	  ,	  ben	  je	  begeleider.	  Ik	  heb	  een	  lange	  professionele	  ervaring	  met	  slagwerk	  
en	  zang.	  Daarnaast	  ben	  ik	  ook	  trainer	  en	  coach.	  Wat	  mij	  inspireert	  is	  door	  het	  spel	  jezelf	  
en	  de	  ander	  beter	  te	  leren	  kennen	  én	  veel	  plezier	  te	  hebben.	  	  Voor	  meer	  info:	  
http://www.klanklichaam	  
	  
Voor	  meer	  info	  over	  de	  Kobranie-‐methode:	  www.kobranie.nl	  
	  
Info	  en	  opgaven:	  info@klanklichaam.nl	  	  of	  0627436363	  
	  
	  
	  


