
SUMMER WORKSHOPS 
Vocal Acrobats - Mental Training - Estill Voice Training 

De zomervakantie is begonnen en we zijn klaar met de zanglessen voor dit 
seizoen, maaaarr…! Op veler verzoek bieden we op 30 juli 2017 
verschillende leuke workshops aan voor een mooi prijsje. We hebben te gekke 
coaches uitgenodigd; Frankie MacCoy, bekend van haar top 40 hit met Sash! 
geeft samen met Maria een masterclass genaamd ‘ Vocal Acrobats’, bijna alles 
passeert de revu, van soul, gospel, pop tot techniek die direct toepasbaar is in 
je zang. Inspiratie en plezier gegarandeerd!  
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NIEUWSBRIEF 
ZANGSCHOOL KOP VAN ZUID

Frankie McCoy 
Vocal Acrobats 

Masterclass; 
techniek, soul, pop, 

gospel!  

Sjors van der 
Heide 

Mental Training 
voor Musici, 
omgaan met 
podiumvrees. 

Maria Fernandez 
Alvarez 

Vocal Acrobats 
Masterclass en 1 op 

1 coaching.

OPTIE 1 
VOCAL ACROBATS 

30/7  13:30 - 15:00 

€25,-
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OPTIE 2 

Omgaan met Podiumvrees 

30/7  15:30 - 1700 

€25,-  
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OPTIE 3 

Beide Workshops 

20% korting! 
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..De masterclass Vocal Acrobats was 
superleerzaam, je komt echt tot de kern van 
stemgebruik!..” - Iris 

Deze workshop bevat ook Estill Voice Training, 
waarin Maria sinds een jaar Certified Master 
Teacher is. Dit is één van de meest 
vooruitstrevende zangmethodes ter wereld. Kijk op 
www.mariafernandezalvarez.com/vocal-acrobats  
voor meer reacties van zangers die je voorgingen 
en eerder aan deze Vocal Acrobats Masterclass 
deelnamen. 

“..Ik vond het een erg 
leuke dag. Jullie 
enthousiasme was nog 
het meest prikkelende. 
Ik was verbaasd over 
de snelheid waarmee 
resultaat bereikt werd. 
Te meer omdat ik altijd 
ook wel sceptisch ben. 
Niets dan hulde dus!..” 
- Raoul, deelnemer 
Vocal Acrobats 
Masterclass 

Omgaan met Podiumvrees 
In deze workshop laat ervaren trainer Sjors van 
der Heide (www.theconsciouscollective.nl) je 
kennismaken met de beste tools om om te gaan 
met faalangst, podiumvrees en belemmerende 
overtuigingen die je er wellicht van weerhouden 
je dromen na te jagen.  

“..Heel prettig en leerzaam..”  

“..De methodiek is op zoveel 
meer dan alleen zingen toe te 
passen, fijn!..
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NIEUWSBRIEF ZANGSCHOOL KOP VAN ZUID JULI 2017

SCHOOLJAAR 2017 / 2018 
December 2017 - Voorzingavond / Studentenconcert 

September 2017 - Audities Soundscape Gospel Choir 

Op Soundcloud zijn vanaf vandaag een aantal van onze leerlingen te beluisteren, heb je zelf een leuke 
opname die je toegevoegd zou willen zien of heb je andere vragen over privé-les, workshops of 
coaching? Mail naar maria@mariafernandezalvarez.com 

Tot ziens en fijne zomer!  
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