JORDAN ROY

vocal arts & entertainment

INFO@JORDANROY.COM
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SOCIAL: @ITSJORDANROY

TARIEVEN VOCAL COACHING 2017/2018
Onderstaande tarieven gelden voor seizoen 2017/2018. Het tarief voor de groepslessen is een
maandelijks bedrag en je krijgt per week 60 min les. Privé lessen kunnen per afspraak worden ingepland. Op dit
moment worden privé lessen gegeven in Hoogvliet en Rotterdam. Aanmelden kan via
info@jordanroy.com
PRIJZEN
Privé les 30 min
Privé les 45 min
Privé les 60 min
Groepslessen 60 min

INCL 21% BTW
€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 55,00

PRIVÉ LESSEN
In de privé lessen is er aandacht voor jou als individu/solist. Het kan zijn dat je al heel goed weet waar je
aan wilt werken of dat je heel gericht langs wilt komen ter voorbereiding van een auditie, bepaalde
techniek(en) die je wilt beheersen of een stemprobleem hebt. Als dat het geval is kunnen we samen
doelen stellen en de vocal coaching op jouw wensen afstemmen. Het is ook mogelijk dat je nog
beginnend bent en/of nog niet in een groep durft te zingen. Dat geeft helemaal niets! Iedereen is
welkom en er zal altijd gekeken worden naar hoe we de meeste groei kunnen maken met jou als zanger.

GROEPSLESSEN

In de groepslessen zullen we ons richten op eigen vocal arrangements in verschillende genres en
niveau’s. Ik train de zangleerlingen op een vocaal technisch hoog niveau en probeer om van iedereen
een betere zanger te maken. Naast het harde werken, zorgen we altijd voor een leuke sfeer en werken
we aan onze vooruitgang als groep.
Aan het einde van elk seizoen is er een eindshow waar we met de gehele zangschool (groepen en
solisten) onszelf presenteren om aan vrienden en familie te laten zien wat we het afgelopen seizoen
hebben gedaan. Ook zijn er soms gezamenlijke lessen/workshops met de gehele zangschool.

Praktische gegevens over de groepslessen:
Locatie:

Art Studio Hoogvliet. Campusplein 2A (100 mtr van metrostation Zalmplaat)
Maandagavond van 18:15 - 19:15 uur (t/m 16 jaar)
Maandagavond van 19:30 - 20:30 uur (16 jaar en ouder)

Les doelen:

- Zangtechniek trainen
- Meerstemmig zingen
- Leren blenden/kleuren met andere zangers
- Solo zang zal af en toe aan bod komen
- Streven is minimaal 1 uitvoering per seizoen
- Plezier hebben in zingen

Wat moet je doen om je aan te melden:

Ben je nog enthousiaster geworden en wil je graag mee in deze muzikale journey? Dan kan je mij een
mailtje sturen met daarin een linkje van een video waarop ik je kan zien zingen. Dit mag een live
performance zijn, een “youtube cover” of stuur een mp3 waarop ik kan horen hoe je zingt. Je kan dit
zien als een soort auditie, maar het is voor mij meer om te kijken welk niveau je hebt.

Jordan Roy
Heb je geen video van jezelf?

Maak dan een simpele video met je telefoon waarop je minstens 1 couplet en refrein zingt en stuur
deze door via de mail. Je kan ook een vriend(in) vragen om je hierbij te helpen. Dit mag NIET a-capella
gezongen worden. Graag een video maken waar je een instrumental/karaoke bij gebruikt.
De aanmelding mag gestuurd worden naar info@jordanroy.com

