Doe mee aan de musical masterclass van Michael Diederich
Is musical helemaal jouw ding en zoek je een manier om nog beter te worden? Geef je
dan op als deelnemer aan de musical masterclass van regisseur, choreograaf en schrijver
Michael Diederich in ons Theater op zondag 8 september a.s.
Je kent Michael Diederich waarschijnlijk als het kritische jurylid in het tv-programma All together now.
Deze musical expert van Amerikaanse oorsprong heeft een rijke theaterloopbaan achter zich. Zijn
kennis en ervaring zet hij graag in om jou verder te helpen!
Zingen vanuit je hart
Tijdens de masterclass gaat hij werken aan het neerzetten van een geloofwaardig personage, met het
accent op tekstinterpretatie. Dat betekent: kijken naar wat je zegt, maar ook vooral naar wat je niet
zegt. Naar de tekst die daarachter ligt. Diederich laat je zingen vanuit je hart en stimuleert je om op
het podium alles te kunnen geven. Pas dan kun je je publiek echt raken, vindt hij.
Hoe meld je je aan?
Stuur vóór 22 augustus a.s. een mail naar info@pakhuishoorn.nl. Vermeld daarin je naam, je
telefoonnummer en je musicalervaring. Stuur bij de mail twee (linkjes naar) audio files of video’s van
jezelf mee waarop je de liedjes zingt waaraan je graag met Michael zou willen werken; liefst een
ballad en een up-tempo stuk.
Hoera, geselecteerd! En dan?
Een week later hoor je of Michael je heeft geselecteerd en aan welk van de twee nummers hij met jou
wil werken. Je wordt dan verzocht om vóór 1 september een pdf van de bladmuziek van dit nummer
op te sturen, in de toonsoort waarop je het wilt gaan zingen. Op deze manier kan de pianist met wie
Michael werkt, zich goed voorbereiden. Kun je de bladmuziek niet vinden, geef dat dan aan, dan gaat
Michael voor je op zoek. Zorg zelf ook dat je goed bent voorbereid – een voorwaarde is dat je de tekst
van je nummer helemaal uit je hoofd kent, anders heb je niet veel aan je masterclass.
Wat ga je doen?
In Michaels masterclass is ruimte voor zes deelnemers met wie hij gaat werken voor het oog van het
publiek. Je zingt eerst je lied zoals je zelf denkt dat je het moet zingen. Daarna gaat Michael ongeveer
tien minuten met je aan de slag, waarbij hij je uitdaagt om nieuwe dingen te proberen. Aan het eind
zing je je nummer dan nog een keer waarbij je de tips en adviezen van Michael zoveel mogelijk
toepast.
Wat kost het?
Deelname aan de masterclass kost slechts 20 euro per persoon. Als je wordt geselecteerd, hoor je van
ons hoe je dit bedrag kunt voldoen.
Publiek is welkom!
Zing je in een musicalvereniging, een koor of ken je andere mensen die van (musical)zang houden?
Neem ze gratis mee naar je masterclass! Als toehoorder leer je namelijk ook best veel…

