
 

 

 

 

 

 

 

3 April 2019. 

De 2019-editie van de Dag van de Stem vindt plaats op zaterdag 11 mei. 

De Dag van de Stem valt inmiddels niet meer weg te denken uit de Roermondse evenementen 

agenda. Op zaterdag 11 mei aanstaande zal de 8e editie van dit bijzondere evenement plaatsvinden. 

Zoals alle voorafgaande jaren ook nu weer in de ECI Cultuurfabriek. 

Het thema voor dit jaar is “Stem en Stemming”. Voor de programma-invulling betekent dit dat is 

gekeken naar de invloed van de stem op je stemming en – omgekeerd – naar de invloed van je 

stemming op je stem. 

Zo zal er een presentatie plaatsvinden over wat (gezamenlijk) zingen met je hersenen doet (“Zin in 

zingen”) en een presentatie over de relatie tussen stress en je stem (“Stem en Stress”). Beide 

presentaties worden zowel 's ochtends als 's middags gegeven, zijn interactief en vrij toegankelijk. 

Tussen deze presentaties in zullen (muzikale) optredens plaatsvinden. 

In het parallel-programma worden workshops gegeven over zeer diverse en verrassende 

onderwerpen: 

Nasalerend spreken volgens Pahn 

Nasalerend zingen volgens Pahn 

Lichaamsbewustzijn en stem 

Franse Chansons 

Hydrateren met DoctorVOX, PocketVOX en MaskVOX. 

Zin(g)vol leven 60+ 

Hoe breng je kinderen in de juiste stemming 

De juf leert zingen 

Goed gestemd door lach yoga 

De stem in de jazz  

Omdat we allemaal stemgebruikers zijn, zijn de workshops interessant voor iedereen. Niettemin 

hebben we bij de samenstelling ook naar specifieke doelgroepen gekeken, zoals (koor)zangers, 

logopedisten, zangcoaches en dit jaar speciaal ook de leerkrachten. 



  

De hele dag door is er een informatie-markt, waar allerlei informatie, producten en diensten rondom 

de stem aangeboden worden. 

 Tenslotte zal er nog sprake zijn van een verrassing. Vanwege te drukke agenda’s van de basis-

scholen zal er dit jaar geen Korenslag plaatsvinden, maar daar komt iets speciaals voor in de plaats. 

Let goed op de media want daar verschijnt binnenkort meer informatie over een nieuw programma 

onderdeel van de Dag van Stem. 

  

Voor meer informatie en voor inschrijving kan men terecht op www.dagvandestem.nl. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot: 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Stichting Dag van de Stem via 

info@dagvandestem.nl of 0475 - 535209. 


