
Say This, Not That! – Adam Scott 
Coaching 
Vaak worden er opdrachten gegeven als “Zing zuiver!” of “Trek je zachte gehemelte op!”, probeer eens nieuwe 
manieren van denken en spreken tegen je koren en kwartetleden die eenvoudiger te begrijpen zijn.  

 
What barbershop has taught me about leadership – Charlotte Murray 
Leadership | Directors 
Leer een aantal praktische manieren om een effectiever en enthousiaster lid van een team te worden. Elke 
interactie die we onderling hebben is een kans om leiderschap te tonen of te leren. 

 
Be a Singing Judge for a Day! – Matthew Gifford 
Singing 
Een reis om de Singing-categorie beter te begrijpen; waar wordt op gelet en hoe kun je het zelf horen. We 

onderzoeken zowel video-opnamen als liveoptredens, oefenen met het geven van een score en gaan die 

evalueren, zodat je precies zult weten hoe je deze juryleden kunt imponeren! 

Bring the Ring - Tuning, Balancing and Matching Resonance – Steve Tramack 
Singing | Music | Vocal Technique | Directors 
Wij barbershoppers zijn wég van akkoorden met “lock and ring”. We houden van het bijna knetterende geluid 

wanneer onze stemmen perfect met die van andere zangers samengaan en “ook de engelen meezingen”. Als je 

dit verschijnsel in onderdelen ontleedt vind je prachtig afgestemde en gebalanceerde akkoorden met een 

overeenkomende resonans waarbij zowel de boventonen zijn gestapeld als de deeltonen van de klinkers op 

hun sterkst zijn. In deze sessie worden een aantal van de belangrijkste principes en regels voor het zuiver 

zingen en afstemmen van akkoorden behandeld. Deze sessie belooft je een echte “boventoonfabriek”. 

Tag Session with After Hours 
Singers 
Zing een hele reeks tags met After Hours! 

Magic in the Music – Theresa Weatherbee 
Performance | Coaching 
Om als optredende zangers steeds beter de passende muzikale en artistieke keuzes te maken, zullen wij eerst 

moeten proberen te begrijpen wat de componist/arrangeur en tekstschrijver in gedachten hadden toen ze de 

song schreven. In deze interactieve les werken we ons door een song heen en proberen we te ontdekken wát 

zij toen eigenlijk dachten. 

Breaking Down the Scores – Adam Scott 
Music 
Een diepgaande analyse van repetitie- en optreedgewoonten voor groepen die scores van 50-55, 55-60, of 60-

65 enzovoorts behalen, tot aan zij die al 100% scoren! Door middel van videobeelden en uitleg wordt 

aangegeven hoe al deze groepen in niveau kunnen stijgen. 

How to be a great lead – Drew Ochoa 
Singers 
Discussie over de specifieke rollen en uitdagingen die horen bij het zingen van de lead-partij, inclusief zelf 

zingen en een groepscoaching. 

How to be a great bass – Dan Wessler 
Singers 
Discussie over de specifieke rollen en uitdagingen die horen bij het zingen van de bas-partij, inclusief zelf zingen 

en een groepscoaching. 

 

  



Growing a Barbershop Youth Program – Charlotte Murray 
General | Youth 
Leer 
Leer meer van het “High School Youth Programme” uit Nieuw-Zeeland welke is uitgegroeid tot de allergrootste 
barbershop jeugdwedstrijd ter wereld. 
Hoor welke praktische stappen zijn ondernomen om een connectie te krijgen met scholen en leraren om 
barbershop vanuit scholen te laten groeien. 
 

You sing what you think – Martin Ford 
Performance | Singing | Emotional Delivery 
Zangers die denken aan techniek zullen er zo uitzien en ook zo klinken. Hoe kunnen we met emotie zingen 

zonder de juiste techniek los te laten? 

Look Inside the Music – Steve Tramack 
Music | Emotional Delivery 
Bladmuziek is eigenlijk een schatkaart: één die gevuld is met aanwijzingen om er een levend en ademend 

kunstwerk van te maken. Je krijgt door de componist, tekstschrijver en arrangeur een waaier van opties 

aangeboden voor een muzikale reis want zij geven je mogelijkheden in de tekst, de melodie, harmonieën, het 

ritme en de verfraaiingen. Wanneer al deze elementen benut worden door een gevoelige vertolker volgt er 

magie. Deze workshop kijkt dieper in een arrangement dat bijna elke barbershopper zal kennen en zoekt naar 

“méér muziek in die bladmuziek”.  

How to be a great baritone – Bryan Ziegler 
Singers 
Discussie over de specifieke rollen en uitdagingen die horen bij het zingen van de bariton-partij, inclusief zelf 

zingen en een groepscoaching. 

How to be a great tenor – Tim Beutel 
Singers 
Discussie over de specifieke rollen en uitdagingen die horen bij het zingen van de tenor-partij, inclusief zelf 

zingen en een groepscoaching. 

Performance Perfected – Performance (P) is equal to potential (p) minus interference (i)  - Royce 
Ferguson 
Performance | Music | Singers | Leadership 
Ontdek manieren om je potentieel maximaal te benutten en ook hoe je de belemmeringen weghaalt die een 
excellente vertolking in de weg zouden staan. Tevens aangeboden: visualisatie en praktische, vocale manieren 
die iedereen toe kan passen, beide om in de optimale situatie/gesteldheid te geraken tijdens de laatste 
voorbereidingen, kort voordat je het podium opgaat. 
 

Train like a Champion – Use proven techniques and technology to up your game! – Royce Ferguson; 
Singing | Vocal Technique 
Leer gevorderde vocale en visuele technieken die je vaardigheid om een song te vertolken naar een volgend 
niveau zullen tillen. Het accent van de sessie ligt op vocale warm-ups, manieren van repeteren en de beste 
technologische gereedschappen die je successen ook accuraat kunnen meten. 
 
Comedy - Do's, Don'ts and Doo Doos – David McEachern 
Performance 
Leer over de diverse soorten komedie en hoe het werkt. Je zult de basisregels van komedie begrijpen en ook 

wát iets leuk maakt. 

 

  



Sound Management – Steve Tramack; 
Singing | Music | Vocal Technique | Directors  
Deze sessie helpt je om de individuele en groepsvaardigheden te vinden en op te bouwen om een levendige, 

“lock-and-ring”-barbershop-klank te bereiken voor je koor of kwartet. We richten ons zowel op individuele 

vaardigheden (optimale lichaamshouding aannemen en spanningsvrije stemproductie, ademen, resonans, 

toonregistratie), als op koorvaardigheden (de diverse klinkers en dezelfde klinkers zingen, synchronisatie, de 

juiste balans en toonhoogte van de noten in een akkoord, de opstelling van koor en kwartet). 

Technology in Rehearsal – Andrew Rembecki 
Singing | Music | Directors | Coaching 
Gebruik de huidige technologie, waaronder iPads, om je koor en kwartetrepetities te versterken. Steek 

informatie op over apps over vele onderwerpen, bijvoorbeeld die je helpen om zuivere akkoorden te bereiken 

of om de beste lichaamshouding aan te laten nemen. 

Singing in barbershop vs singing in other styles: what's unique about barbershop? – Matthew 
Gifford 
Singing  
Deze workshop is special voor zangers met een niet-barbershop-ervaring die nu deze stijl gaan beoefenen. 

Goed zingen blijft goed zingen, maar wat zijn de karakteristieken van goed barbershop zingen? We gaan dit 

samen onderzoeken en bespreken! 

Score Marking – Adam Scott 
Directors | Coaching 
Wil je 100% voorbereid zijn op je volgende koorrepetitie? We zullen langs alle details van het voorbereidend 

aantekeningen maken gaan, zodat je niet alleen de muziek door en door kent maar ook verschillende 

oplossingen gereed hebt voor mogelijke problemen tijdens de repetitie. 

Where does our quartet sound come from? – Martin Ford 
Singing | Vocal Technique 
Hoe kan een kwartet de klank vinden die hen van nature past? Deze workshop zal een aantal theorieën en 

technieken onderzoeken om tot de beste klank te komen. 

Performance From the Inside Out – Charlotte Murray 
Performance 
Leer hoe je een emotioneel plan voor je optreden maakt en hoe je hier vervolgens mee oefent. Voel je meer 

verbonden met je muziek en creëer optredens waarbij je echt contact maakt met anderen. 

How NOT to Suck on Stage – Theresa Weatherbee 
Performance| Emotional delivery 
“Je vertolking van binnenin je naar buiten brengen”: wanneer je publiek naar je uitvoering komt verwachten zij 

slechts vermaakt te worden. In ieder van ons is een geweldige psychologische en lichamelijke kracht aanwezig 

die aangesproken kan worden om het publiek geboeid te houden. In deze workshop maken we de reis van de 

technische naar de emotionele kant van een optreden. Kom de technieken leren die acteurs en podium 

mensen gebruiken om hun rol op het toneel te ontdekken.  

Quartet ID – What is a quartet identity and why should I care? – Royce Ferguson 
Singers | General 
Leer hoe je kunt aansturen op een authentieke vertolking, een geweldig effect op je publiek, door een 
bepaalde selectie van je repertoire, zangtechniek, expressie en andere repetitie- en optreedmethoden toe te 
passen. 

 
Creating and Teaching Performance Packages for Choruses – David McEachern 
Performance | Leadership 



We kijken naar diverse manieren om een performance package te ontwikkelen, van muziek en concept tot 

toneelschikking en choreografie. Van daaruit zullen we bespreken hoe een package aan te bieden en aan te 

leren.  

Rehearsal techniques – After Hours 
Singers | General 
Observeer een kwartet van A-niveau dat het wedstrijdrepertoire repeteert en elkaar onderling coacht met 

steeds een discussie over de redenen voor een bepaalde techniek. 

What Makes it Barbershop? – Steve Tramack 
Music 
Barbershop is geen muziekgenre op zich. Barbershop harmonie is een stijl van arrangeren die verrassend goed 

toepasbaar is op zeer verschillende muzikale genres. Van Tin Pan Alley tot Broadway, West End, Rat Pack, Folk, 

Big Band, Jazz, Pop, Rock (Billy Joel, Michael Jackson, Aerosmith), klassiek en meer, al deze genres zijn 

aangepast aan de barbershop-stijl om in wedstrijden te kunnen zingen. In deze cursus kijken we wát een 

arrangement tot barbershop maakt, welke songs goed in deze stijl passen en luisteren we naar een aantal 

voorbeelden van songs. 

Music Theory for Barbershop ( Beginners ) – Matthew Gifford 
Directors | Singers  
Een basisniveau muziektheorie cursus voor enthousiaste barbershop-zangers die iets over de theorie achter de 

muziek willen leren! Ontdek wat barbershop nu juist zo speciaal maakt. 

The Chorus Warm-up: The Most Important Part of the Rehearsal – Robert Mance 
Directors | Singers 
Ontdek waarom inzingen zo ontzettend belangrijk is om successen te behalen en hoe je het kan gebruiken om 
iedere sectie als één geheel te laten klinken, waardoor uiteindelijk de vocale kwaliteit van het gehele koor 
verbetert.  

 
Voice Lessons Under Glass – Robert Mance 
Singers| Vocal Technique 
Tijdens deze workshop zal de coach een aantal vrijwilligers vragen om één voor één een stukje te zingen. Bij 
iedere vrijwillige zanger(es) zal de coach een gesprek aangaan met de deelnemers van de workshop over de 
sterke punten van de uitvoering, daarnaast zullen ook de belangrijkste inefficiënties op het gebied van ‘vocal 
production’ worden aangehaald. Ieder concept rondom vocal production zal worden uitgelegd en de vrijwillige  
zanger(es) krijgt een aantal tools mee om een vrije en resonante klank te kunnen ontwikkelen.   

 
The Music Director and Associate Music Director: Forming a Great Partnership for the Benefit of 
Your Singers and Your Chorus – Robert Mance & Andrew Rembecki 
Leadership | Directors 
De dirigent en assistent dirigent van Central Standard, Internationaal Medaille koor, geven een kijkje in hun 
groeiende relatie en bespreken hoe zij gezamenlijke de muzikale groei van het koor waarborgen.  

 
Vocal Technique for Beginners – Stuart Sides 
Singing | Vocal Technique 
Deze workshop gaat volledig over het vinden van je eigen stem en deze optimaal benutten. Onthoud, jouw 
stem is perfect voor jou!  

 
Intro into Barbershop Singing for existing choral directors – Robert Mance 
Directors | Singing 
Deze workshop bekijkt manieren waarop je jouw eerdere muzikale opleiding het beste kunt inzetten om het 
beste uit jouw zangers te halen. We bespreken 3 belangrijke verschillen tussen koormuziek en barbershop en 
ontraadselen de belangrijkste kenmerken van dit genre. Onderliggend houden we in het achterhoofd dat ‘goed 
zingen, goed zingen is en goed dirigeren, is goed dirigeren’. Je wordt gestimuleerd om al jouw kennis en 
educatie te gebruiken tijdens je gehele muzikale carrière.    



How to start a Quartet? – Drew and Bryan 
Singers 
Een open gesprek met een topkwartet over het opstarten van een kwartet. Stel alle vragen die je hebt over 
repetities, repertoire, voice matching of wat er ook in je opkomt.  

 
Speed Date Quartetting – Stuart Sides 
Singing 
Tijdens deze snelle workshop proberen we in beperkte tijd in zoveel mogelijk verschillende kwartetformaties te 
zingen. Enige eis is dat je de 4 opgestuurde tags van te voren leert en zonder bladmuziek kan zingen. Daarna 
gaat  het alleen maar om de lol…  

 
Voice Placing Your Singers and Riser Stacking – Robert Mance 
Directors | Singers 
Deelnemers van deze workshop vormen een koor om verschillende concepten over ‘voice placing’ in de 
praktijk te kunnen ervaren. Leer hoe het plaatsen van stemmen op een bepaalde plek, in een bepaalde 
volgorde, drastische verschillen kan creëren in de totale klank van het koor – en het enige wat er verandert is 
de plek waar iemand staat.  

 
Coach the coach – Stuart Sides 
Coaching 
Een workshop voor eenieder die al enige ervaring heeft in coaching of juist interesse hierin heeft en meer 
hierover wil leren.  

 
Intro to Barbershop directing for existing choral directors – Adam Scott 
(New) Directors 
Deze workshop is vooral gericht op ervaren dirigenten vanuit een ander genre dan de barbershop, maar nu 
voor een barbershop koor staan. We zullen kijken naar de verschillende stijlen van dirigeren en de vereisten 
voor een barbershop koor.  
 

Performance vanuit theaterregie - Marlous Luiten 
Performance 
De barbershopwereld is ontzettend in ontwikkeling wat betreft performance. Steeds meer kan en steeds meer 
mag. Alleen met een vastgezette glimlach én hier en daar een gelijk handgebaar op de risers is wel een beetje 
voorbij. Hoe kun je van je perfomance écht muziektheater maken? Welke theaterregels kun je toepassen en 
hoe laat je je publiek op het puntje van de stoel zitten? Als je een paar van deze principe's kent en weet hoe je 
ze toe kunt passen op jullie situatie krijgt je performance een enorme boost. Ook wordt er aandacht besteedt 
aan hoe je elkaar kunt coachen op inleving en ervoor zorgen dat er niet onder- of over-geacteerd wordt! Elkaar 
op een goede manier feedback geven laat je hele koor of kwartet groeien.  
 
Management and Music Team Round Table - Stuart Sides 
Leadership 
Een uur volledig gewijd aan een open en eerlijke discussie om het maximale uit je koor of kwartet te halen, 
zowel muzikaal als administratief. 
Neem onderwerpen en vraagstukken mee en laten we hier met elkaar over praten om zo tot mogelijke 
oplossingen te komen. 
 

How to give Personal Vocal Instruction’s (PVI’s) – Martin Ford 
Coaching | Directors | Leadership 
Leer te bepalen waar aan gewerkt moet worden en hoe je op positieve wijze kritische feedback kunt geven. 

 
 

 


