
Liedklas 
 
Karin biedt ons een aantal keren in het jaar aan om mee te doen met de liedklas. 
Wat gaan we eigenlijk tijdens een liedklas doen, ja zingen, maar hoe? 
 
Mijn eerste liedklas werd gegeven in de Loods op de Simon Stevinweg. 
Met mijn ingestudeerde stukken toog ik naar de accommodatie, alwaar Karin mij allerhartelijkst ontving 
met koffie of thee, vergezeld met een door haar zelfgebakken koekje. 
 
“Wie wil als eerste”? Huh?!!!!! Oeps, ik nog niet hoor. Ik bladerde heel geïnteresseerd in mijn meegenomen 
partituur om enig oogcontact te mijden. Er is altijd wel iemand, die de eerste noot wil kraken. Laat mij maar 
even luisteren. Onder de vakkundige pianobegeleiding van Karina begon de eerste leerlinge te zingen. Ik 
voelde de spanning in mijn onderbuik langzaam wegebben. 
 
Er werd heel serieus gewerkt aan het stuk. Veel vragen gesteld over de inhoud van het lied. 
Jeetje, moet je dat allemaal weten?  Zekers, tekstbeleving blijkt van essentieel belang. 
“Kan jij mij vertellen, waar het stuk over gaat?” “Welk gevoel, emotie heb je hierbij?'' 
En ja hoor !!!!! het lied kreeg ineens betekenis. Ik kreeg een kippenvel momentje. 
Wat gaat ze nu toch doen, vroeg ik in stilte af. De vertolkster van het lied moest al zingend, lopend de 
ruimte verkennen. “Goed voor de ontspanning, waardoor je je lijf beter voelt en de ademhaling makkelijker 
gaat.” Het eerste half uurtje werd al piepend door het mobieltje van Karin afgesloten. 
 
Met de inmiddels verkregen nuttige informatie, durfde ik nu ook mijn stuk ten gehore te brengen.  
Karin coacht met veel empathie en toewijding en ik voelde mij langzaam groeien. Ik had een veilig stuk 
uitgekozen die ik in de pocket dacht te hebben maar blijkbaar kon ik er nog veel meer uithalen dan ik dacht.  
 
Ik ben nu een paar jaar verder en ik vind het nog steeds heerlijk en leerzaam de ingestudeerde stukken te 
laten horen aan elkaar en aan Karin. Zij weet een kritische noot op een metaforische wijze weet te duiden, 
het lied wordt meer eigen en gaat als een maatkostuum passen. Zelfs als toehoorder krijg je zoveel nuttige 
informatie. Ik heb er heel veel baat bij. Karin voelt met je mee, hoort en ziet hoe je werkt, stimuleert en 
enthousiasmeert. Knap en leerzaam.  
 
Na jaren van zingen vind ik de liedklas nog steeds een onontbeerlijke aanvulling op mijn zangstudie. 
 
Onlangs mocht ik soleren in twee concerten waarbij veel publiek aanwezig was. 
Daar sta je dan in het front van eer. “Wat zei Karin ook alweer?” “Oh ja, ontspannen, blijf ademhalen, buik 
op spanning, goed op hoogte denken en...... meegaan met de pianiste maar vooral GENIETEN, muziek 
maken. Daarna het welgemeende applaus van het publiek. 
Ik voel me dan zo rijk, dat ik muziek, met vallen en opstaan, me steeds meer eigen maak en dat ik dit mag 
delen met anderen.  
 
Dank je wel Karin en Karina. 
Een dankbare cursist. 
 
 


