
I Achtergrondinformatie verzamelen

1. Schrijvers
a. Wie is de tekstschrijver
b. Wie is de componist

2. Tijdperk
a. Wanneer leefde hij/leefden ze
b. In welke stijl schreef hij/schreven ze

3. Het nummer
a. In welke stijl is het nummer van origine in geschreven
b. In welke stijl is het nummer gearrangeerd

3. Betekenis
a. Zorg ervoor dat je de lyrics op een apart blaadje afdrukt/opschrijft
b. Maak zichtbaar wat de verschillende onderdelen zijn (couplet, refrein, etc.)
c. Wat is volgens jou de betekenis van het refrein?
d. Ga na van elk couplet wat de relatie is tot het refrein.
e. Wat is de betekenis van de bridge?

II Vorm

1. Vorm- en harmonische analyse
a. Maak een grove analyse van de vorm (kleine wijzigingen in coupletten en refreinen niet meenemen, 

maar aanmerken als zijnde couplet of refrein). Details komen straks.
b. Vergelijk nu de refreinen met elkaar en maak aantekeningen bij of van de verschillen
c. Doe dit ook met alle andere onderdelen (coupletten, bridge, intro, outro en tussenspelen).

2. Harmonische analyse
a. Maak een harmonische analyse van de verschillende onderdelen. Schrijf de akkoorden van de 

onderdelen boven de bovenste balk.
b. Eventueel kun je de akkoorden ook in een schema verwerken op een A4ʻtje om de harmonische 

structuur nog beter te kunnen overzien.

III Probleempunten

1. Probleemanalyse
a. Zing de verschillende partijen door en maak aantekeningen bij moeilijke stukjes of stukken die 

problemen zouden kunnen gaan opleveren tijdens de repetitie. Doe dit per onderdeel.
b. Maak een lijstje van de punten en oefen ze zelf

IV De repetitie

1. Planning
a. Omschrijf je doel voor de repetitie (waar wil je zijn aan het eind van de repetitie met dit stuk?)
b. Maak een kleine plan van aanpak (waar begin ik, wat doe ik daarna). Doe dit niet te uitgebreid. Je zult 

zien dat je toch altijd afwijkt van je plan. Het hebben van een ruwe planning is er eigenlijk alleen voor 
bedoeld om je te helpen wat structuur te houden in de repetitie.

c. Stel jezelf een tijdslimiet (bijvoorbeeld 30 minuten). Wees streng voor jezelf en ga hier niet overheen 
tijdens de repetitie. Jammer, maar helaas. Volgende repetitie zul je misschien iets minder ambitieus 
moeten plannen. Het is goed om jezelf deze restrictie op te leggen: je hebt een concreet doel voor 
jezelf en zult dus doorwerken, je biedt de zangers een afwisselende avond, omdat je niet de hele 
avond zult gaan hameren op 1 arrangement en je kunt eventueel ook het koor laten weten dat je met 
een tijdslimiet werkt en wat het doel is waardoor je waarschijnlijk ook de drive vergroot om in het 
gestelde tijdsbestek het doel te halen.
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