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Zangtechniek is vrijheid

Proefles

Zang-techniek beginners:
Ademhaling,  ademsteun, houding, open keel, noodzakelijke 

twang en vooruitgestoken kaak of lipspanning.

Zang-techniek gevorderden:
De focus bij een liedje kan bijvoorbeeld liggen op articulatie, 

frasering van tekst, tekstinterpretatie, ritme, welk stemregis-

ter, welke klankkleur, welke stemfunctie (NEUTRAL, CURB-

ING, OVERDRIVE, EDGE) of welk effect (distortion, grunt, 

creak, rattle, vibrato, ornamentatie).

Van te voren bieden wij vrijblijvend een proefles aan van 30 

minuten. Deze les is bedoeld ter oriëntatie en het ontdekken 

van je eigen zangstem. Tijdens de zangles worden er 

deskundige tips en advies gegeven, welke direct toepasbaar 

zijn.

Vrijblijvend een proefles aanvragen?
sing@like2sing.nl en/of +316 26 47 44 48.

Lesduur: 30 minuten.

Let op! De proefles is n.v.t. als je een zangles kado wilt geven.

“Des te minder spanning in het lichaam,
des te FIJNER je zingt” 

De beste zangtechniek is vrijheid. Een stem die geen 

spanning ondervindt en vrij kan klinken zonder veel fysieke 

inspanning. Niet elke oefening werkt voor elke cursist, daarom 

gebruiken wij meerdere methoden. EVTS, Estill Voice Trainings 

System van Jo Estill, CVT Complete Vocal Technique.

Laura Schoegje is professioneel zangeres, performer

en componist naast zangdocent. Laura is afgestudeerd aan het 

Conservatorium van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in jazz, 

blues, pop, soul, RnB, reggae en rock.

“Als je goed wilt leren zingen is het belangrijk
dat je weet wat je doet en hoe”.

Laura wil jou graag leren om vrij te zingen met plezier en 

positiviteit. Iedereen met passie voor muziek hun zangstem te 

laten ontdekken en stimuleren, door toegankelijke en kwalitatief 

goede zanglessen en zang-workshops te bieden.

Iedereen word geboren met een stem, een prachtig uniek 

instrument. Het is geen magisch geschenk dat wordt 

gegeven aan de uitverkorenen, maar eerder een vaardigheid 

die iedereen kan leren. Iedereen kan zingen. Het werkt 

bevrijdend, stress en bloeddruk verlagend, vergroot je 

longinhoud en je wordt er ook nog eens ontzettend blij van. 

Zangstudio like2sing.nl is gevestigd in het muzikale 
hart van Utrecht. Wij zijn een zanglespraktijk en 

geven zangles, stemtraining in Utrecht, Weesp en 
Online. Onze Zangworkshops geven wij door heel 

Nederland met een team van
professionele muziekdocenten

like2sing.nl is opgericht door Laura Schoegje.

De zanglessen en workshops die worden gegeven zijn voor 

iedereen vanaf 10 jaar. Kinderen, studenten, jongeren en 

volwassenen. Beginner, gevorderd of semi-professioneel.

We werken op basis van persoonlijke behoefte of wens. Het 

maakt niet uit hoeveel zang-ervaring je hebt, welke stijl je 

zingt en of je wel of niet eerder zangles hebt gevolgd. Met de 

juiste coaching kan iedereen zijn eigen artistieke stem 

vinden. 
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VERDERE INFORMATIE

Lesdagen: maandag t/m vrijdag

Lestijden: 15:00 - 22:00 uur

De zanglessen worden zowel wekelijks als eens in de 2 weken 

gegeven. Losse zangles op aanvraag na een proefles.

Zangles locaties:
Utrecht: dB’s - CAB – rondom 100, 3534 BE Utrecht.

Weesp: Ferreira Muziek – Pampuslaan 157, 1382 JN Weesp.

Online: Muziekstudio Delight Records

Vergeten en/of te laat afmelden:
Zangles komt te vervallen. Bij ziekte of verhindering van docent 

wordt de zangles altijd doorgeschoven.

ANNULEREN:  Gaarne minimaal 48 uur voor aanvang van de 

zangles annuleren, anders vervalt de les.

Is de leskaart eenmaal aangebroken dan vervalt

het recht op restitutie. De geldigheidsduur van de leskaart staat 

vermeldt op de factuur van de zanglessen.

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact met ons op.

email: sing@like2sing.nl 

Telefoon: +316 26 47 44 48.

 

LOSSE ZANGLES
60 minuten (op aanvraag: zangles kado)
Cursist onder de 21 jaar =  € 51,00  
Cursist boven de 21 jaar =  € 61,71  (Incl. BTW)

DUO - GROEPS ZANGLES

DUO - 10 ZANGLESSEN  - KAART (vanaf 10 jaar)
30 minuten (wekelijks)
Cursist onder de 21 jaar = € 116,00 p.p. 

DUO 10 ZANGLESSEN - KAART
60 minuten (wekelijks, 1x in de 2 weken)
Cursist onder de 21 jaar = € 232,00 p.p. 
Cursist boven de 21 jaar = € 280,72 p.p. (Incl. BTW)

GROEPSLES (vanaf 3 personen)

60 minuten (wekelijks, 1x in de 2 weken)
Cursist onder de 21 jaar = € 19,00 p.p. 
Cursist boven de 21 jaar = € 22,99 p.p. (Incl. BTW)

ZANGLES TARIEVEN

Cursisten onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
Cursisten boven de 21 jaar betalen 21% BTW.

INDIVIDUELE ZANGLES

10 ZANGLESSEN - KAART
30 minuten (wekelijks)
Cursist onder de 21 jaar = € 210,00
Cursist boven de 21 jaar = € 254,10 (Incl. BTW)

10 ZANGLESSEN - KAART 
60 minuten (wekelijks, 1x in de 2 weken)
Cursist onder de 21 jaar = € 420,00  
Cursist boven de 21 jaar = € 508,20 (Incl. BTW)
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