
 
Een DGAI project  

 
Onze  drie interne zang functie-NIVEAU’s 

• Niveau C 
• Niveau B 
• Niveau A 

 
 

Niveau C 
 

Algemene beschrijving: 
Dit is het algemeen niveau, voor amateur-talenten, waar iedereen die goed genoeg 
is voor Wazzup Singers onder valt. 
Binnen 6 maanden dient men door te stromen van niveau C naar B 
 
Minimum eisen zijn: 

§ dat men toon kan houden, zuiver zingen 
§ men neutrale partijen kan houden 
§ men heeft een basale solfège-beheersing 
§ een duidelijke klank 
Speerpunten & ontwikkel doelen zijn: 

§ opdoen van podiumervaring (koor opstellingen) 
§ men leert de nodige basis zangtechnieken 
§ men leert basis harmonieleer 
§ focus op ritme 

 

Niveau B  
 

Algemene beschrijving: 
 
Dit zijn de gevorderde zangers binnen het collectief die zich op dusdanig niveau 
bevinden en/of ontwikkeld hebben dat men zich focust op backingvocal zang, met 
een hoger zangtechnisch- en of performance niveau. 
Minimum eisen zijn: 

§ beduidend sneller partijen-lerend t.o.v. Niveau C 
§ bewezen staat van dienst, zangervaring 
§ goede beheersing diverse zangtechnieken 



§ voltooide persoonlijke ontwikkel-scorelijst Niveau C, of vergelijkbaar instap 
niveau 
 

Features & ontwikkeldoelen zijn: 

§ ontwikkeling en specialisatie tot zeer gevorderde koorzanger en- backingvocalist 
§ zangpassie uitoefenen en opdoen van podiumervaring (eigen mic. opstellingen) 
§ feedback en ondersteuning aspirant solisten 
§ toepassing van gevorderde zangtechnieken 
§ focus op blending, dynamiek en finetuning 
§ gevorderde harmonieleer 
§ ondersteuning algemene stage performance 
§ subformatie(‘s) mogelijk met eigen repertoire (genre gebaseerd) 

 
Niveau A, workshops (4-6 zangers) 

 

Algemene beschrijving: 
Zangers die een opfriscursus zoeken of coaching nodig hebben in aanloop 
naar belangrijke zangprojecten en zangcompetities 
Gespecialiseerd niveau, voor bijzonder zeer gevorderde zangers in hun eigen 
specialisatie (backing vocalisten, artiesten en/of solisten) die zich eventueel 
profileren tijdens optredens van Wazzup Singers, en binnen de groep ingezet kunnen 
worden voor ondersteuning en kennisoverdracht aan Niveau C (en eventueel Niveau 
B). 
 
Minimum eisen zijn: 

§ op aanvraag; maar onderstaande onderdelen bieden wij aan; 
§ conservatorium of vergelijkbaar niveau (achtergrond)zanger of artiest 
§ uitstekende harmonie-kennis; is in staat te arrangeren 
§ bewezen staat van dienst, zangervaring, zang CV 
§ ontstijgt Niveau B 
§ voltooide persoonlijke ontwikkel-scorelijst Niveau B, of vergelijkbaar instap 

niveau . 
Features & ontwikkeldoelen zijn: 

§ functioneel ingezet voor grotere, eventueel betaalde, optredens/opdrachten 
§ focus op eigen podium presentatie, finetuning 
§ artiest-vorming support, identity ontwikkeling & marketing 
§ zangpassie uitoefenen en opdoen van podiumervaring 
§ subformatie(‘s) mogelijk met eigen repertoire 
§ subact’s: Niveau A artiest-/solist-act met eigen repertoire ism niveau B(/C) 

backings 
Alle cursisten zijn inzet voor optredens  
 
  



Uitleg & bepalingen 
 

Essentie van de functie Niveau’s 
De drie functieniveau’s dienen niet alleen ter; 
§ definiëring van de onderlinge diversiteit in zangkwaliteit binnen het collectief, 

maar bepalen ook de audio technische en functionele opstellingen op podia, 
§ faciliteren ook zinvolle, effectieve en doelgerichte oefensessies ten gunste van elk 

type lid 
§ bepalen mede de soorten lidmaatschappen en diens tarieven 
§ voorzien het collectief van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsgarantie naar buiten 

toe (bv bij optredens, richting publiek en opdrachtgevers) 
§ helpen bij het repertoirekeuze en verantwoorde repertoire-toewijzing 
§ faciliteren intern transparante prettige creatieve werksferen 
§ bieden zangers desgewenst inspirerende lange termijn incentive’s en 

ontwikkelingstrajecten. 
Indeling & toewijzing 
De dirigent zorgt voor de toewijzing van alle leden aan Niveau’s op basis van elk 
Niveau’s minimum eisen, gedane ervaring en prestaties, de scorelijsten en mogelijke 
bewuste Niveau-voorkeuze van het lid mits die voldoet aan betreffende minimum 
eisen. 
Niveau lesindelingen 
Er wordt primair gestreefd naar een effectieve Niveau’s oefen/les indeling waarbij 
§ Niveau C oefensessies twee soorten kent namelijk 
§ Ontwikkel-sessies (toegepaste zangtechniek, etc.) speciaal voor Niveau C leden 

en Hub-sessies voor alle leden, Niveau C, B en A leden 
§ Niveau B oefensessies, specifiek voor Niveau B en A leden 
§ Niveau A oefensessies, specifiek voor Niveau A leden 
Leden doen mee met elke Niveau-sessie waar men aan voldoet; zo is een Niveau B 
zanger welkom bij Niveau C sessies, en is een Niveau A zanger meer dan welkom bij 
Niveau B en Niveau C sessies. Dit is natuurlijk ten gunste van de teamsfeer en 
muzikaliteit als koor bij optredens. 

Effectieve tijden 
Elke oefensessie duurt 4 uur om de week plus 2 uur individuele of sectie begeleiding, 
gemiddeld twee keer per maand, vanaf september 2019 wekelijks 
Oefendagschema 
Op aanvraag. 
Frequentie 
Niveau A, B en C ( bij minimaal 6 leden) komt (minimaal) 2 keer per maand 
Kosten – waar betaal je voor 
§ Docenten 
§ Materiaalkosten 
§ Partij opnamen 
§ Soundtracks kosten 
§ Track Productiekosten 
§ Muzikanten 
§ Website & intranet kosten 
§ Marketing & PR kosten 
§ Videoproductie 
§ Administratiekosten 
§ Productiekosten 
§ Accountant 


