Nieuwsbrief juni 2017
Beste leden en sympathisanten,
Nog enkele uren en de vakantie staat voor de deur: actief voor sommigen, total relax voor anderen.
Verschillende leden eindigen de vakantie op een actieve manier en hebben zich ingeschreven voor Pevoc in Gent en
sommigen zullen er ook lezingen en workshops geven. Wij zullen elkaar daar zeker ontmoeten. Verslag volgt na de
vakantie.
In ieder geval wensen wij jullie een zeer geslaagde vakantie, waar ook op deze wereldbol maar eerst volgen nog
enkele nieuwtjes die misschien fijn zijn om weten.
Het Evta-Be bestuur

Website
Onze website was aan vernieuwing toe en onze webmaster wou die achter de schermen ontwerpen maar een fout
bij de verhuis van host heeft ervoor gezorgd dat de vertrouwde website niet meer op te starten was. Na enkele
weken achter de schermen te werken, heeft zij samen met ons beslist om de belangrijkste informatie al toegankelijk
te maken. De Nederlandstalige site is terug quasi in orde, de andere talen zijn in constructie.

Pevoc
Nog niet ingeschreven? Het kan nog altijd aan het normale tarief tot 28 juli.
Evta-Be leden hebben 10% vermindering
Het programma staat online en via overview of contributions kan je lezen wat er
allemaal aan interessante lezingen, rondetafel gesprekken en workshops zal gegeven
worden.
Alle info op de site www.pevoc12.be

Onze workshops op 4 november 2017
Locatie: AZ JAN PALFIJN GENT Watersportlaan 5 - 9000 Gent
10.00-13.00

Workshop: De kracht van je tong Nico Lambrechts

Toegankelijk voor zangers, sprekers, logopedisten en iedereen die interesse heeft in het onderwerp.

De tong is het meest beweeglijke orgaan in het menselijke lichaam en heeft 8 (!) spieren
nodig om te kunnen bewegen. Een correcte tongplaatsing zowel in rust als tijdens
spreken en zingen is essentieel voor een gezond tong- en stemgebruik. Foutieve
mondgewoonten en het niet correct gebruiken van de tong hindert de vrije beweging van
de larynx, kan leiden tot hypertonie ter hoogte van de laryngale musculatuur met stemen slikproblemen tot gevolg. De tong helpt bij het articuleren en zich verstaanbaar
maken.
Verder speelt de tong een enorm belangrijke rol in de ontwikkeling van kaak en
aangezicht, de vorming van keel- en schedelholtes (belangrijk in functie van resonantie) en een goede ontwikkeling
van het gebit (orthodontie).
Nico Lambrechts gaat dieper in op de anatomie en functies van de tong, licht de rol van de tongfunctie toe in het
orofaciale/stomatognatische systeem en geeft enkele praktische oefeningen ter optimalisatie van de tongfunctie. Hij
zal ook ingaan op vragen van de aanwezigen.
Nico Lambrechts MSc PT, D.O. is geregistreerde Belgische osteopaat, heeft een grote expertise in osteopatische
vocale behandeling. Hij heeft een specialisatie gevolgd bij Alain Piron DO en Jacob Lieberman DO. Hij is gastdocent
bij Thomas More | Opleiding logopedie en audiologie en geeft lezingen over de rol van osteopathie op de menselijke
stem. Hij onderzoekt voortdurend de effecten van OMT en laryngale OMT op stempathologie en is voorstander van
de multidisciplinaire benadering van spraakstoornissen.
Deadline inschrijvingen: 24 oktober 2017
Toegangsprijzen: Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)
Schrijf je online in op: https://nl.surveymonkey.com/r/CXPCGJW.
Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je
inschrijving.
Wie liever niet online inschrijft: stuur een mail naar info@evta-be.com met opgave van Masterclass of aan welke
workshop je deelneemt en of je lid bent of niet. Graag ook je gsm nr. en betalingsbewijs als bevestiging van
deelname toevoegen.

14.00-17.00 Workshop: De boodschap overbrengen met creatief, strategisch en gezond

stemgebruik
Complete Vocal Technique voor sprekers met Sarah Algoet, Authorised CVT Teacher
Toegankelijk voor sprekers en zangers, logopedisten, leraren, mensen die veel moeten
onderhandelen en iedereen met interesse in het onderwerp
Onze stem is een van de elementen bij uitstek die de connectie lichaam-geest illustreren. Hoe je je
voelt zal meteen een weerslag hebben op hoe je klinkt. En hoe je klinkt zal ontegensprekelijk een
groot effect hebben op hoe je boodschap aankomt bij wie je toespreekt. Maar wat als de klank
van je stem niet past bij je boodschap?
Het is mogelijk om je stem te kleuren, zodat ze 100% illustreert wat je wil zeggen op dat moment. Vandaag wil je
warm, zacht en begripvol klinken. Maar misschien krijgen zelfzekerheid en doelgerichtheid morgen de prioriteit. Het
kan allemaal. Leer je stem kennen en ontdek de vele mogelijkheden die er zijn om je boodschap te ondersteunen op
een gezonde en wetenschappelijk onderbouwde manier.
Sarah is Authorized CVT-Teacher (Complete Vocal Technique) en heeft een stevige technische basis om erg veelzijdig
met haar stem om te gaan. Van klassiek tot stevige rock, van musical tot intieme jazz.
Daarnaast doet zij veel wetenschappelijk onderzoek over de stem in samenwerking met prof. Felix de Jong. Zij geeft
lezingen en workshops in binnen-en buitenland
Deadline inschrijvingen: 24 oktober 2017
Toegangsprijzen: Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)

Schrijf je online in op: https://nl.surveymonkey.com/r/CXPCGJW
Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijving.
De activiteiten gaan door in het Nederlands. Bij meertaligheid van de deelnemers zal ook het Engels gebruikt
worden.

Evta-Be Jaarthema 2018: “Je lichaam, je stem”
De relatie tussen je lichaam en je stem: we hebben het allemaal al weleens ervaren hoe je lichaamstoestand je stem
kan beïnvloeden op positieve en negatieve wijze en hoe bepaald lichaamswerk een gunstig effect heeft op de stem.
Rond dit thema willen wij werken op volgende data:
17 februari 2018 (10-17u) workshops
14 april 2018 10-18u Symposium “Je lichaam, je stem” met lezingen en workshops naar aanleiding van World
Voice Day op 16 april.
3 november 2018 (10-17u) workshops
Noteer alvast de data in je agenda!
Wij zijn nog op zoek naar fijne locaties. Heeft jouw instelling interesse, laat het ons weten!
Wij hebben al contacten met interessante sprekers en workshopgevers maar heb je zelf ook ideeën, ken je
interessante sprekers of heb je al een workshop gegeven rond dit thema, laat het ons weten voor 15 augustus.

Onze FB Pagina
Laatste nieuwtjes, berichten over workshops en symposia van onze zusterverenigingen in de omringende landen en
van EVTA Europa, vind je op onze FB pagina.
Ook de foto’s en filmpjes van onze vorige activiteiten kan je daar bekijken.
Heb je zelf weet van een interessante activiteit, breng ons op de hoogte zodat wij dit ook op onze pagina kunnen
aankondigen.

Nieuwsbrief
Deze keer geen reguliere nieuwsbrief zoals jullie al gemerkt hebben.
Met dit drukke einde van het schooljaar heeft onze Mailchimp verantwoordelijke momenteel te weinig uren op een
dag beschikbaar.
In september krijgen jullie de nieuwsbrief weer via het vertrouwde kanaal.

