Kan je koor momenteel niet samenkomen ?
Met het 6‐weken programma van ChorusOnline
kan jouw koor wel blijven werken aan prachtig repertoire !
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Jouw koor
‐ Studeert thuis een nummer in*
‐ volgt daarbij het 6 weken programma **
‐ Ontvangt iedere week een Video‐update (huiswerk) via contactpersoon
‐ neemt in week 5 en 6 zijn/haar eigen partij op ***
‐ de studio van ChorusOnline combineert alle mp3 bestanden tot 1 prachtig geheel…dus geen video !
*
**
***

Keuze van het nummer: van catalogus ChorusOnline inclusief VocalTracks
Wordt verstrekt door ChorusOnline: studie tips en opname tips zitten in het pakket
Iedereen met een mobiel kan dat: instructie wordt verstrekt door ChorusOnline

Alle materialen en instructies zijn aan te schaffen via ChorusOnline.nl
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Tijdens de vorige lockdowns is het duizenden koorzangers wereldwijd
middels dit U‐SING PHONE programma gelukt om op een leuke en zinvolle
manier te blijven zingen.
We hebben een leuke en eenvoudige methode ontwikkeld waarbij het voor
ieder koor (lid) mogelijk is te blijven werken aan nieuw repertoire.
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Er wordt gewerkt aan een arrangement (inclusief VocalTracks) naar eigen keuze uit de catalogus van
ChorusOnline. VocalTracks zorgen ervoor dat alle koorleden Tekst, Toonhoogte en Timing goed
kunnen instuderen door met onze professionals zijn/haar eigen partij mee te zingen.
Alle materialen en info voor koorleden ontvang je binnen enkele minuten na aanschaf in je mail‐box.
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Je volgt een 6 weken programma waarbij de nadruk in de eerste 4
weken ligt op het instuderen van het gekozen nummer en in de
laatste 2 weken op het opnemen en insturen van de ingezongen
audio. Wij laten in de laatste 2 weken via video (WhatsApp) de
voortgang van je koor zien en horen, vaak met een verbluffend
resultaat.
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Je ontvangt bij de aanschaf dit 6‐weken programma
‐ een duidelijke leidraad (PDF) voor jouw koorleden.
‐ Tips voor thuis studie (PDF)
‐ Tips voor thuis opname (PDF)
‐ Beeldmateriaal vanuit de studio

Via de contactpersoon van jullie koor ontvang je wekelijks een follow‐up die overeenkomt met het
‘huiswerk’: in week 5‐6 laten we zien/horen wat de impact van iedere stem is die wordt toegevoegd
aan het koor. Je hoort sinds lange tijd je koor weer ! (….op je mobiel)
Dit onderdeel zorgt ervoor dat koorleden het gevoel van ‘verbonden met elkaar te zijn’ ervaren.
‐ Het eindresultaat: een enthousiaste groep en een mooie mix van jouw koor : MP3 en WAV
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KOSTEN 6‐weken programma

deze bestaan uit 2 delen :
deel 1) Bestel een arrangement (+VocalTracks) via www.ChorusOnline.nl
Je koor bestelt via ChorusOnline een titel met VocalTracks, te herkennen aan de oranje sticker

deel 2) Bestel U‐SING PHONE programma via www.ChorusOnline.nl
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