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Als je meedoet krijg je toegang tot een map op BOX.com, waar de tekst/partituur en
mp3’s van de partijen van het liedje in staan.
Kies eerst een partij van het lied die goed bij jouw stembereik past (Sopraan =
hoog, Alt = midden, Tenor = lage vrouwenstem / hoge mannenstem, Bas = lage
mannenstem).
Oefenen doe je met de MP3’s in Box op je laptop/computer, waarbij je de tekst
uitprint.
Als je klaar bent om op te gaan nemen doe je dat met je mobiel of eventueel een
aparte audiorecorder of de DAW op je computer (bijvoorbeeld het gratis programma
Audacity).
Het opnemen van je zang kan in principe al door een video op te nemen met je
smartphone. Hierbij is het beeld niet van belang. Sommige mensen gebruiken
hiervoor een aparte app op de telefoon, zoals Voice Record Pro of Garageband
(iPhone), Wave Editor of Voice Recorder (Android).
Hierbij is het van belang dat alleen je stem opgenomen wordt. Dus:
Koptelefoon/oortjes in, zodat geen geluid van de begeleidingstrack uit de
speakers van de laptop komt zodat er geluid doorsijpelt in de opname van
jouw stem.
Één oor vrij houden om jezelf goed te kunnen horen, anders is het moeilijker om
zuiver te zingen.
Bij het opnemen zing je het beste mee terwijl je de Full versie (mix van alle
stemmen) afspeelt.
Houd aan het einde even wat ruimte… kap de opname niet te snel af.
Je kunt zelfs de opname in gedeeltes doen. Zet de volgorde er dan even bij.

Video:
Voor de clip van het eindresultaat is het leuk als je ook videobeelden opstuurt. dat kan van
alles zijn: jezelf zingend, acterend, foto's of sfeerbeelden.
Voor de video die je in de clip wilt is het wel fijn als ik het geluid kan horen zodat ik het
makkelijk kan synchroniseren met de soundtrack (en alle andere beelden). Dus dat mag
playbackend, zonder oortjes.
Succes met het opnemen!
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