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Wie zijn wij? 

Singing Unlimited is een vrouwenkoor dat 4-stemmig a capella (barbershop 

zangstijl) zingt. Gestart met een kleine groep in 2013 heeft SU inmiddels 

ruim 50 enthousiaste leden van alle leeftijden en met alle mogelijke 

achtergronden. Onze gemeenschappelijke liefde is zingen en optreden! 

Slechts een enkeling heeft een officiële opleiding in muziek of zang.  

Ons doel 

We willen onszelf als a capella koor steeds verder 

verbeteren. Goede coaching, repeteren én samen 

heel veel plezier hebben in het zingen helpen ons 

daarbij. SU staat voor hoge kwaliteit optredens, 

zowel vocaal als visueel en we genieten ervan om 

onze liefde voor muziek met het publiek te delen.  

Wat is karakteristiek voor Barbershop zingen? 

Een aantal zaken onderscheidt barbershop van andere a capella zangstijlen:  

• het is een groepskunstvorm; het mengen van de stemmen (‘blend’) is 
dus heel belangrijk;  

• we zingen alles uit ons hoofd (en hart!);  
• er is een stempartij boven de melodie;  
• we zijn flexibel in hoe we de muziek interpreteren;  
• we streven naar volledige eenheid binnen het koor, zowel vocaal als 

viseel; 
• we gebruiken fysieke expressie om een lied over te brengen en ons 

puliek te boeien.  
 

Choreografie en ‘showmanship’ 

We ondersteunen de emotie die we willen uitdrukken in onze nummers met 

gebaren, lichaamstaal en choreografie. Ons visual team bedenkt de 

choreografie en leert deze aan de leden. Onze optredens zijn daarom niet 

alleen mooi om naar te luisteren, maar ook heel leuk om naar te kijken. 

De stempartijen 

• Tenors: de hoogste stempartij  
• Leads: de melodie lijn (bijna altijd) 
• Baritones: een harmonie stempartij, 

die boven en onder de Leads beweegt 
• Basses: de laagste stempartij, onder 

de Baritones. 

Sweet Adelines International 

SU is lid van de internationale organisatie 

Sweet Adelines International. SAI is 

wereldwijd de grootste organisatie voor  

vrouwen die in barbershopstijl zingen.  

SAI is opgericht in 1946 en heeft zo’n  

25.000 leden wereldwijd. Kijk voor meer 

informatie op: http://sweetadelines.com/ 

Onze dirigente 

De artistieke leiding van Singing Unlimited is in handen van Anita Zengerink. 

Zij is gecertificeerd dirigent (SAI) en Musical Director. De groei die SU 

doormaakt is zeker ook te danken aan de afwisselende repetities, waarin 

Anita als dirigent de leden verschillende barbershop technieken aanleert. 

Ze vraagt van elk koorlid om zichzelf vocaal en 

muzikaal te blijven ontwikkelen. Tijdens repetities leert 

Anita het koor de technieken zo toe te passen, dat het 

unieke barbershop geluid (met vier stempartijen een 

vijfde boventoon creëren) in ieder nummer doorklinkt. 

Anita: “Ik vind het belangrijk dat koor en dirigent 

dezelfde ambitie hebben, namelijk de muzikale 

boodschap overbrengen. Daar komt het publiek voor!” 

Als dirigent weet zij díe interactie op inspirerende 

wijze te bewerkstelligen. 



 

 

 

Wat verwachten we van onze leden? 

Van al onze leden verwachten we de drie P’s: Presentie, Passie en 

Positiviteit. 

Presentie 

• Wees aanwezig op de koorrepetitie op donderdagavond. 
• Zorg dat je niet alleen fysiek, maar ook met je aandacht aanwezig en 

gefocust bent. 
• Zorg dat je er bent tijdens coaching sessies en educatiedagen. 

Passie 

• Voor je leerproces als zanger en performer. 
• Voor het nauwkeurig leren van je muziek.  

Positiviteit 

• Wees een teamspeler. 
• Vermijd negativiteit. 
• Wees vriendelijk en respectvol naar elkaar. 

Moet ik noten kunnen lezen?  

Hoewel het nuttig is om noten te kunnen lezen, is dit géén vereiste voor het 

lidmaatschap van SU. Naast bladmuziek gebruiken we tekst- en 

audiobestanden om de noten en woorden van een nummer te leren.  

Moet ik een ervaren zanger zijn? 
Nee, zangervaring is niet nodig. 

Gevoel voor muziek én de wil om te 

leren wel. Goed zingen met een 

juiste zangtechniek is iets waar we 

continu aan werken. Hiervoor 

bieden we je tijdens iedere 

repetitie scholing en coaching. Ook 

leren we je choreografie 

bewegingen en ‘showmanship’.  

Repetities op donderdagavond 

SU repeteert wekelijks op donderdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in het 

Dorpshuis Badhoevedorp. Onze dirigente: “Ik bereid elke repetitie zo voor 

dat het leerzaam, uitdagend en leuk is, zodat de donderdagavond het 

hoogtepunt van de week is voor onze leden!“ Ook buiten de repetities om 

zijn onze dirigente en de muziekstafleden er om je te helpen als je dit wil. 

Hoe word ik lid?  

Na de door jou bijgewoonde repetitie kies je, met hulp van onze dirigente, 

de zangpartij die het beste bij jou past en meld je je aan als aspirant-lid. 

Vervolgens start een periode van 6 weken, waarin je de repetities bijwoont 

en thuis en tijdens de repetities één nummer aanleert. Je wordt tijdens dit 

traject begeleid door één van onze leden, jouw ‘buddy’. Binnen 6 weken 

zing je dit auditienummer met 3 ervaren leden in een kwartet.  

De vereiste is dat je je partij foutloos, op toon en met een goede 

zanghouding en energie kunt zingen. Heb je de auditie gehaald? Dan word 

je warm welkom geheten als lid van Singing Unlimited. 

Kosten om lid te worden 

Voordat je het auditietraject ingaat, betaal je 25 euro aan inschrijfkosten. 

Zodra je je auditie hebt gehaald, gaat de contributie in. 

De contributie voor leden is:  

• 300 euro per jaar voor volwassenen; 
• 220 euro per jaar voor leden < 25 jaar/studenten. 
 

Hiervoor krijg je wekelijks zangles in het koor, bladmuziek, audiobestanden 

en alle organisatiekosten voor zaalhuur, verzekeringen, coaches enz. 

Showkleding wordt door het koor verstrekt. Je betaalt hiervoor, bij aanvang 

van het lidmaatschap, eenmalig een bijdrage van 150 euro.  

Schoenen (die we dragen bij optredens) betaal je zelf. Kosten voor de 

jaarlijkse deelname aan de Sweet Adelines competitie in Engeland lichten 

we nader aan je  toe.  



 

 

Tot ziens op één van  

onze repetities!  

Laat je ons even weten dat je langskomt? 

info@singingunlimited.nl 


