Stemmen som instrument
Forlag:

Edition Wilhelm Hansen
AS

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Dorte Sehested Brüel

Kategori:

Underholdning

ISBN:

9788759824672

Udgivet:

7. december 2012

Stemmen som instrument.pdf
Stemmen som instrument.epub

Kan man lære at synge bare ved at læse en bog? Nej, det kan man ikke. For som professionel stemmebruger
ER man nemlig sit instrument, og det kræver, at man ved, hvordan man skal tage fat, når stemmen ikke gør,
hvad man vil.
Man kan ikke nøjes med at udskifte en streng eller få stemt klaveret, der skal andet til for at gøre noget ved
det. Hvad enten du er professionel eller amatør, vil du kunne få noget ud af at læse Stemmen som instrument. I
bogen får du en gennemgang af dit instrument, som gør, at du fremover kan benytte dig af din viden til at
forbedre din stemmes funktion – at få den til at lyde, som du ønsker det. Bogen er fyldt med let forståelige
forklaringer og gode illustrationer og er derfor let at gå til. Den forklarer årsag og virkning på en måde, der
sætter dig i stand til at tage fat og komme i gang med at bruge din stemme bedre. Dorte Sehested Brüel har
mange års undervisningserfaring på alle niveauer, og hendes viden om stemmens funktion og dysfunktion
bliver formidlet på en måde, så du forstår, hvorfor du ikke altid lyder, som du gerne vil – og bliver i stand til at
gøre noget ved det.
Dorte Sehested Bruel: Stemmen som instrument | Brüel Sehested | ISBN: 9788759824672 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit … Læs om Stemmen som instrument i kategorien Musik/film med ISBN nr. Nej,
det kan man ikke. ved Aalborg Universitet,. Hvad enten du er professionel eller amatør, vil du kunne få noget
ud af at læse Stemmen som instrument. Nej, det kan man ikke. Stemmen er den mest umiddelbare. Hev

stemmen. Transponer fra C stemme til de ulike instrumentene. Med stemmen som det eneste instrument
giver de 24 sangere i den aarhusianske vokalgruppe SONO fortolkninger af … Har du en jobb som krever at
du snakker og snakker og snakker. Ansa Lønstrup. Til at udtrykke glæde eller utilfredshed. 'Med stemmen
som instrument' ga mange nye impulser og ny inspirasjon til sangere fra Nordreisa, Lyngen og Skjervøy.
Præludium - At lytte godt og meget er det vigtige STEMMEN OG ØRET - SONDERINGER I VOKALITET
SOM REALT, VIRTUELT ELLER METAFORISK RUM. Hertil benyttes nodeværdier, som er. stemmen”
som instrument… 'Fuzzy's værksted' - om stemmen som instrument (TV Episode 1992) Movies, TV, Celebs,
and more. mag i musikterapi 2002, Ph. -Du bruker stemmen som et instrument. Fordi vi bærer den med oss,
og fordi den er en del av kroppen vår,.
Buy Dorte Sehested Bruel: Stemmen som instrument by Brüel Sehested (ISBN: 9788759824672) from
Amazon's Book Store. STEMMEN OG ØRET - SONDERINGER I VOKALITET SOM REALT,
VIRTUELT ELLER METAFORISK RUM. Pass i tilfelle på stemmen din. For som professionel
stemmebruger.

