
Deelnemersreglement Prinses Christina Compositie Concours 2020 

1. Aan het compositieconcours kan meedoen: iedereen die op 3 oktober 2020 minimaal 12 jaar en 
maximaal 22 jaar oud is en in Nederland, Vlaanderen of de regio Aken woont. De postcode-indeling 
(zie onder) van het Prinses Christina Concours is leidend.

2. Deelnemers worden ingedeeld in een van deze drie categorieën:
Categorie 1: deelnemers die op 3 oktober 2020 minimaal 12 jaar en maximaal 14 jaar oud zijn en niet 
vallen onder categorie 3.
Categorie 2: deelnemers die op 3 oktober 2020 minimaal 15 jaar en maximaal 22 jaar oud zijn niet 
vallen onder categorie 3.
Categorie 3: deelnemers die op 3 oktober 2020 minimaal 12 en maximaal 22 jaar oud zijn en student 
zijn aan een vakopleiding van een conservatorium.

3. Deelnemers kunnen componeren:
Voor een vrije bezetting: In dit geval zorgt de deelnemer zelf voor de uitvoering en voor een 
videoregistratie van de uitvoering.
Voor één of een zelf te kiezen combinatie van de volgende instrumenten: klarinet, cello, slagwerk en 
piano. In dat geval wordt de compositie in principe live uitgevoerd op 3 oktober door de leden van het 
Chimaera Trio (klarinet, cello en piano) en/of slagwerk.

In de bijlage staan tips om je voor te bereiden op het compositieconcours en een overzicht van het 
beschikbare slagwerk.

4. Wanneer meer dan 35 composities worden ingestuurd, bestaat het Prinses Christina Compositie 
Concours uit twee rondes. In de eerste ronde bekijkt de vakjury alle inzendingen en wordt een selectie 
door de jury gemaakt van de inzendingen die in de tweede ronde uitgevoerd en vertoond worden 
tijdens het concours (zie nummer 9).

5. Keuze in thema. Deelnemers kunnen:
Een vrije compositie schrijven, of een compositie gebaseerd op het thema ‘Le Tombeau de 
Couperin’ (zie bijlage).

6. De inschrijving start op 1 juni en sluit op 1 augustus 2020
Deelnemers schrijven zich in via de website (www.christinaconcours.nl). Inschrijving geschiedt op 
basis van een volledig ingevulde inschrijfformulier en inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is 25 euro en 
wordt betaald bij het inschrijven. Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet 
geretourneerd. Degenen die aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, krijgen uiterlijk 15 
augustus 2020 bericht of zij als deelnemer zijn ingeschreven.

7. Uiterlijk 1 september 2020 dient de compositie van de deelnemer aan het Prinses Christina 
Compositie Concours verstuurd te zijn. De compositie moeten geschreven zijn in notenschrift. 
Composities moeten op papier in achtvoud (en zo mogelijk ook digitaal) toegezonden worden aan het 
Prinses Christina Concours, Nassauplein 29, 2585 EC Den Haag,
cathelijne.noorland@christinaconcours.nl. Bij composities voor een vrije bezetting zorgen deelnemers 
er voor dat de videoregistratie uiterlijk 15 september opgestuurd is.



Wanneer een partituur niet leesbaar is en/of de muziek onspeelbaar is, verzoekt het Prinses 
Christina Concours de deelnemers om een nieuwe versie op te sturen. Als de genoemde bezwaren 
in de nieuwe visie niet zijn weggenomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om een 
compositie niet uit te laten voeren. 

8. De ingezonden compositie mag een tijdsduur van maximaal 8 minuten hebben.

9. Het concours vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2020 in HKU Utrechts Conservatorium. Op deze 
dag worden de (geselecteerde )composities uitgevoerd door de leden van het Chimaera Trio en/of 
slagwerk. De ingestuurde videoregistraties van composities voor een vrije bezetting worden ook op 
deze dag vertoond. Aan het einde van de dag worden de prijswinnaars tijdens een feestelijke 
prijsuitreiking door de jury bekend gemaakt.
Als er meer dan 35 composities worden ingestuurd, bestaat het concours uit twee rondes. Zie punt 4.

10. De jury kent verschillende prijzen toe. Denk aan masterclasses, concertgelegenheden voor 
winnende composities en concertkaarten. De composities op het thema ‘Le Tombeau de Couperin’ 
dingen mee naar een extra prijs.

11. Op de concourslocatie is één vleugel aanwezig.

12. Het Prinses Christina Concours volgt de richtlijnen die het RIVM en het kabinet hebben 
opgesteld om het coronavirus in te dammen. Mogelijk heeft dat gevolgen voor de organisatie van het 
compositieconcours.

13. Bij gebruik van tekst dienen de schrijver en/of dichter en de bron vermeld te worden. Denk eraan 
dat ook te doen als je de tekst zelf geschreven hebt. Een korte toelichting op het werk kan worden 
meegestuurd bij het insturen van de partituur.

14. Op de eerste bladzijde van de partituur dient het gebruik van eventueel afwijkende instrumenten 
of bijzondere instrumenten te worden toegelicht.

15. Deelnemers geven bij inschrijving toestemming voor het gebruik van hun gegevens door het 
Prinses Christina Concours ten behoeve van de organisatie van concoursen, talentontwikkeling en -
begeleiding, concerten, evenementen en optredens voor media. Daarnaast geven deelnemers bij 
inschrijving toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in communicatie-uitingen 
van het Prinses Christina Concours, tenzij voor aanvang van het concours schriftelijk bezwaar is 
gemaakt.

16. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de 
directeur van het Prinses Christina Concours.



POSTCODE-INDELING 2020
Je kunt meedoen aan het Prinses Christina Compositie Concours als je op een van onderstaande postcodes woont. Bij het 
compositieconcours worden geen regio's gehanteerd. Het concours wordt georganiseerd in Utrecht. 

 1000 t/m 2159 West 2 

2160 t/m 3399 West 1 

3400 t/m 3619 Zuid 1 

3620 t/m 3648 West 2 

3651 t/m 3653 West 1 

3700 t/m 3769 Zuid 1 

3770 t/m 3794 Oost 

3800 t/m 3839 Zuid 1 

3840 t/m 3899 Oost 

3900 t/m 3912 Zuid 1 

3920 t/m 3922 Oost 

3925 t/m 4197 Zuid 1 

4200 t/m 4249 West 1 

4250 t/m 4288 Zuid 1 

4300 t/m 4589 West 1 

4600 t/m 4671 Zuid 1 

4675 t/m 4698 West 1 

4700 t/m 5765 Zuid 1 

5766 t/m 5817 Zuid 2 

5820 t/m  5846 Zuid 1 

5850 t/m 6019 Zuid 2 

6020 t/m 6029 Zuid 1 

6030 t/m 6499 Zuid 2 

6500 t/m 6582 Zuid 1 

6584 t/m 6745 Zuid 1 

6800 t/m 7739 Oost 

7740 t/m 7769 Oost 

7770 t/m 7799 Oost 

7800 t/m 7949 Noord 

7950 t/m 7959 Oost 

7960 t/m 7999 Noord 

8000 t/m 8199 Oost 

8200 t/m 8259 West 2 

8260 t/m 8389 Oost 

8390 en hoger Noord 

België en Duitsland 

Zuid 2 

52000-52999  Aken 

3500 t/m 3999 Hasselt 

4000 t/m 4990 Luik 

Zuid 1 

2000 t/m 2999 Antwerpen 



Bijlage bij het reglement van het Prinses Christina Compositie Concours 2020  

Bezetting 
Als deelnemer aan het Prinses Christina Compositie Concours kun je kiezen om een compositie te 
schrijven voor een ensemble bestaande uit klarinet, cello, piano en slagwerk. Bij het 
compositieconcours 2020 is het Trio Chimaera en slagwerker Dominique Vleeshouwers aanwezig om 
composities te spelen. Zij voeren de deelnemende composities uit. Als je kiest voor een vrije bezetting 
regel je zelf de uitvoering en stuur je een videoregistratie van de uitvoering in.  

Als je meedoet met de musici die het Prinses Christina Concours gevraagd heeft, kan het zijn dat je 
benaderd wordt door de leden van het ensemble als je compositie (nog) niet duidelijk genoeg is of als je 
compositie niet uitvoerbaar is voor hun instrumenten. Ze kunnen je dan tips geven om je compositie 
aan te passen. In deze bijlage geven we je een aantal tips en ideeën. 

Als je een van de concerten van het Trio Chimaera of slagwerker Dominique Vleeshouwers wilt 
bijwonen om meer te weten te komen over de klank of klankcombinaties, neem dan contact op met de 
musici via hun website: www.chimaeratrio.nl, www.dominiquevleeshouwer.com, www.sterrekonijn.nl. 

Thema ‘Le Tombeau de Couperin’ 
Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) maakt met zijn steun aan het Prinses Christina Compositie 
Concours in 2020 extra prijzen mogelijk voor composities die geschreven worden voor een speciaal 
thema: 'Le Tombeau de Couperin’.  

Honderd jaar geleden ging Maurice Ravels pianosuite ‘Le Tombeau de Couperin’ in première. In zes 
stukken bracht de componist hulde aan vrienden die de Eerste Wereldoorlog niet hadden overleefd, 
maar ook aan zijn verre voorganger, de klavecinist en componist François Couperin. Geïnspireerd door 
dit eeuwfeest gaat het ANV op zoek naar jonge componisten die het genre van de ‘tombeau' willen 
verkennen.  

Het is de bedoeling dat de compositie terugkijkt naar een componist uit de Lage Landen en zijn werk 
integreert in een hedendaags muziekidioom. Dat kan gaan om componisten uit een ver verleden zoals 
Josquin de Pres of Sweelinck, romantische componisten zoals Peter Benoit of Julius Röntgen of oudere 
tijdgenoten. Gezien het genre van de ‘tombeau' uitdrukkelijk verwijst naar een grafmonument, past het 
om enkel te verwijzen naar overleden componisten.  

Wil je graag een compositie in dit thema schrijven, maar heb je nog vragen? Laat het ons gerust weten!  



Tips voor het componeren voor de verschillende instrumenten 

Tips voor cello  
De cello is de tenor en de bas van de strijkers. Het is een heel expressief instrument met een zangerige 
klank. De cello is in kwinten gestemd en heeft vier snaren: a-d-G-C. De omvang is C- ongeveer g2. Tot 
de a boven de centrale c kun je probleemloos schrijven. Daarboven kan ook, maar het wordt dan voor 
de speler al een stuk lastiger. De cellopartij wordt in het algemeen geschreven in de f-sleutel /
bassleutel, voor hoge tonen wordt soms de tenorsleutel en soms de g-sleutel/vioolsleutel gebruikt. 

Behalve gebonden (legato) streken is het ook mogelijk tonen van elkaar gescheiden te spelen, 
bijvoorbeeld: 

• Staccato: de tonen worden op een streek gespeeld, doch los van elkaar (aangeduid door een boog
met stippen).

• Spiccato: in tegenstelling tot staccato wordt bij spiccato met korte streken gespeeld. Na iedere
streek springt de stok door zijn eigen elasticiteit terug.

• Pizzicato: de snaren worden getokkeld met de eerste vinger van de rechterhand. Let wel op dat dit
niet al te snel kan gebeuren. Wanneer na een pizzicatogedeelte weer gestreken moet worden wordt
dit aangegeven door “arco” (=strijkstok).

Ook zijn er andere klanktypes mogelijk, bijvoorbeeld: 

• Met demper: door op de kam van de cello een demper te plaatsen wordt het overbrengen van
trillingen geremd, waardoor de toon gedempt wordt (con sordino).

• Op de toets: wanneer de snaren worden aangestreken op het deel dat boven de toets ligt wordt de
klank wollig (sul tasto).

• Bij de kam: geeft een tintelende/krasserige toon (ponticello).
• Col legno: betekent dat met het hout van de strijkstok op de snaren getikt (battute) of gestreken

(tratto) moet worden. Dit doen strijkers meestal niet zo graag, omdat het niet zo goed voor de
strijkstok is.

• Glissando: bij glissando glijdt de vinger van de ene noot naar de andere noot over de snaar terwijl
gestreken wordt. 

Ook kun je voorschrijven of iets met of zonder vibrato wordt gespeeld. Met vibrato spelen is de norm. 
Ook flageoletten (fluittonen) behoren tot de mogelijkheden. Dit doe je door op bepaalde plekken op de 
snaar de linkerhand licht in te drukken. Een ingewikkeld verhaal waar je je wel goed in moet verdiepen 
voordat je ze wilt gebruiken. Dubbelgrepen (twee tonen tegelijk) zijn mogelijk mits de afstand tussen de 
tonen met de hand te pakken is, en de twee naast elkaar liggen. Bedenk altijd waar de twee tonen op 
de snaren gespeeld worden. Ook akkoorden zijn mogelijk op een cello, mits de tonen tegelijk met de 
hand te grijpen zijn. Wel wordt het akkoord altijd gebroken, dat wil zeggen dat de tonen na elkaar 
gespeeld worden. 



Tips voor klarinet  
De klarinet is een veelzijdig en virtuoos instrument, die mooie melodieën kan spelen, maar ook snelle 
noten en grote sprongen zijn geen probleem. De klarinettenfamilie is groot. Je kunt zowel schrijven voor 
een bes- als een a-klarinet. Op de bes-klarinet is het zo dat een geschreven c als een bes klinkt (notatie 
een grote seconde hoger dan de klank), en op een a-klarinet klinkt die c als een a (notatie een kleine 
terts hoger dan de klank). Ze hebben ook een verschillende klankkleur: een a-klarinet klinkt iets warmer  
en donkerder en een bes-klarinet is iets directer. 

Gebruikelijk is voor een toonsoort met mollen de bes-klarinet te gebruiken en voor een toonsoort met 
kruizen de a-klarinet. De laagste noot op de klarinet is een geschreven e, en hoe deze e klinkt hangt 
dus af van welke klarinet er wordt gebruikt (zie hierboven). Verder kan de klarinet ook tot heel hoog 
spelen, een g’’’ kun je probleemloos schrijven. 

De klarinet heeft drie mooie registers met een eigen timbre. In het laagste register van de klarinet kan 
het instrument ongelooflijk zacht. Het is niet zo handig om extreem zacht te schrijven in het allerhoogste 
register, dit register klinkt namelijk helder. Hou er rekening mee dat een klarinet een blaasinstrument is 
en dat de bespeler wel af en toe lucht moet kunnen inademen. 

Trillers en tremolo’s kunnen goed op een klarinet. Tremolo’s met een groot interval zijn moeilijker. Ook 
een glissando behoort tot de mogelijkheden, hoge zijn gemakkelijker dan lage. Glissandi kunnen 
eigenlijk alleen naar boven. Op cello en piano kun je prima meerdere noten tegelijk spelen. Op  
klarinet kan het ook, multifonics heet dat dan en dat klinkt heel typisch en bijzonder, maar niet als twee 
evenwaardige noten. Als je dit wilt gebruiken, verdiep je daar dan goed in. 

Tips voor piano 
De piano heeft een enorm bereik: van A2 tot C’’’’’. In het laagste register is er voor elke toets een snaar, 
voor een aantal hogere voor elke toets twee snaren, daarboven voor elke toets drie snaren.  

Op de snaren liggen dempers, die verhinderen dat een snaar doorklinkt, wanneer de toets na de 
aanslag wordt losgelaten. Een aantal van de hoogste snaren heeft geen dempers, omdat deze toch 
nauwelijks doorklinken. Door het rechterpedaal neer te drukken worden alle dempers van de snaren 
opgelicht, waardor de tonen blijven doorklinken, ook als de toetsen worden losgelaten. In vele 
pianocomposities wordt voor het gebruik van het rechterpedaal geen aanwijzingen gegeven. De meest 
voorkomende voorschriften zijn “ped “ en “con ped”. Soms geeft de componist te kennen dat hij geen 
pedaalgebruik wenst door de toevoeging “senza ped.” Wanneer het linkerpedaal van een vleugel wordt 
neergedrukt worden het klavier en de gehele hamermechaniek zoveel naar rechts verschoven dat de 
hamers in plaats van twee snaren één aanslaan en in plaats van drie snaren twee, waardoor de klank 
zachter wordt (una corda). Op de vleugel is het derde pedaal het sostenutopedaal, dat alle snaren door 
laat klinken waarvan de toets is ingedrukt op het moment dat het pedaal wordt ingedrukt. 

De piano speel je met twee handen, die kunnen goed twee verschillende stemmen zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan melodie en begeleiding, of een baslijn en de andere hand speelt akkoorden. Wat goed 
werkt op de piano zijn arpeggio’s, gebroken akkoorden met pedaal. Een melodie kan je goed in octaven 
spelen (dat kan met één hand) mits het tempo niet te hoog ligt. 



In principe speel je de piano met de toetsen, maar je kan natuurlijk creatief zijn met de complete 
vleugel. Zo is het ook mogelijk de snaren van de piano te gebruiken. De pianosnaren kunnen 
bijvoorbeeld met de hand getokkeld worden. Een aantal aanwijzingen die we tegenkomen in partituren: 

• Druk de toets in zonder geluid te maken.
• Tokkel de snaar met je vingernagel.
• Stop de snaar af met je vinger voor de demper.
• Strijk de snaren met je hand.

Wil je een speciaal effect gebruiken, maak dan een goede beschrijving wat je verwacht en welk 
symbool je daarvoor in de partituur gebruikt. 

Tips voor slagwerk  
Er is natuurlijk een enorme keur aan slagwerkinstrumenten. Bij het Prinses Christina Compositie 
Concours 2020 kan er gekozen worden uit de volgende instrumenten: 

• 5 oktaafs marimba
• vibrafoon
• 2 bongo’s
• 1 cymbal
• 2 tomtoms
• wind gong
• wind chimes
• 2 woodblocks
• 2 metalen staven

Bij het kiezen van de instrumenten die je wilt gebruiken voor je compositie is het belangrijk jezelf goed 
voor te stellen hoe groot de instrumenten zijn, hoe ze neergezet worden en hoe groot de te 
overbruggen afstanden zijn. Je kunt op internet of in een instrumentatieboek extra informatie zoeken 
(een plaatje geeft vaak al een goed beeld), maar hier worden alle instrumenten alvast even kort 
beschreven. 

• De marimba bestaat uit een aantal houten staven die in dezelfde volgorde geplaatst zijn als de
toetsen van de piano. Het bereik is van een lage c tot c’’’’. Het meest gebruikelijk is te spelen met 4
stokken. Melodielijnen worden gespeeld verdeeld over een stok in elke hand, of heel soms verdeeld
over alle vier de stokken. Er zijn een heleboel verschillende stokken. Harde stokken produceren in
het hoge register een bijna xylofoonachtige klank, in het lage register is het juist heel scherp en zou
zelfs de toetsen kunnen beschadigen. Zachte stokken halen de diepe klanken van de basnoten
mooi naar boven, maar spreken juist helemaal niet in het hoge register. Heb je een bepaalde stok of
klank in gedachten, benoem dan precies waar je naar zoekt en de slagwerker kiest de beste stok
ervoor uit.Het geniet de voorkeur de marimbapartij net als voor piano over twee notenbalken te
noteren. Wil je nog meer weten, kijk dan eens op: http://www.nancyzeltsman.com/memo-to-
composers.html 



• De vibrafoon onderscheidt zich van de marimba doordat de staven niet van hout zijn, maar van een
soort metaal, dat een pure maar weke klank geeft. Ook heeft de vibrafoon een motor waarmee hij
de geluidsgolven beinvloedt, er ontstaat een golving in de toon, een soort vibrato. Je kunt aangeven
of je de motor aan of uit wilt hebben. En de vibrafoon heeft net als de piano een pedaal waarmee
de tonen kunnen blijven liggen, hierdoor kan je goed legato spelen of mooie akkoorden opbouwen.  
Het bereik van de vibrafoon is van f tot f’’’. 

• Bongo’s komen altijd per twee en worden meestal met de hand bespeeld, maar het kan ook met
stokken of brushes. Ze zijn niet gestemd, maar de een is wel hoger dan de ander.  

• Cymbal is het bekende bekken. Met een houten stok heeft het een duidelijke attack, maar met een
zachte stok kun je goed roffels uitvoeren met crescendo. Ook kun je op verschillende plekken van
het bekken slaan: op de kop, in het midden en op de rand.  

• 2 Tom-toms komen net als bongo’s in paren en zijn ook niet echt gestemd, de een is wel hoger dan
de ander. Ze kunnen fantastisch door allerlei soorten stokken worden gespeeld, en ze kunnen van
heel hard en fel tot zacht en poetisch.  

• Wind Gong is een platte gong, en wordt met een grote stok in het midden aangeslagen. Perfect
voor een harde slag, de nagalm absorbeert veel klank van de andere instrumenten. Zacht kan ook
en is dan minder dominant. Ook een crescendo is heel sterk.  

• Wind Chimes ken je vast wel: die hangen bij sommige winkels voor de deur – een setje kleine
metalen pijpjes die fijn tingelen als je (of de wind) er langs strijkt. Zijn perfect voor een mysterieuze
sfeer, maar kunnen bij overmatig gebruik ook vervelend worden.  

• 2 Woodblocks zijn ook niet gestemd, maar de een is wel hoger dan de ander. Ze geven een scherp
en vrij hoog geluid, in type geluid is er niet veel variatie, maar ze zijn wel erg verrassend qua
volume. Je kunt er goed een onverwachte tik mee uitdelen, maar ook zacht regenachtig tikken, een
specht imiteren, crescendo en diminuendo.  

• 2 Metalen Staven zijn een soort metalen woodblocks, klinken klokachtig, maar zijn weinig flexibel in
klank en dynamiek.

De slagwerker weet meestal het best welke stokken het beste werken voor een bepaald effect. Je kunt 
vaak goed voorschrijven welke klank je wilt, of harde of zachte stokken, en dan kiest de slagwerker wel 
de specifieke stokken uit. Uiteraard mag je wel aangeven welke stokken je wilt gebruiken als je daar 
een idee over hebt. 

Vaak moet de slagwerker ook wisselen van stokken, voor het ene instrument zijn er andere stokken 
beter dan voor het andere, en dan heeft hij even tijd nodig. Probeer hier rekening mee te houden tijdens 
het componeren, door je voor te stellen welke handelingen hij moet verrichten.  

Tot slot kan niet genoeg benadrukt worden dat articulatie en frasering van groot belang is voor de 
slagwerker, hierdoor gaat de muziek leven en kan de slagwerker precies de juiste aanslag en stokken 
kiezen. 



Tips voor zang 
De zang is heel persoonlijk; iedereen klinkt anders en iedereen kan andere dingen. Maar sommige 
dingen zijn algemeen en handig om te weten. 

Je kunt de stem een tekst geven, ofwel er een ‘vocalise’ van maken. In het laatste geval gebruik je 
alleen maar klinkers. Als je een tekst gebruikt, let er dan op dat de zinnen corresponderen met de 
muzikale zinnen, en de woordaccenten corresponderen met muzikale accenten. Je kunt er natuurlijk 
wel expres van afwijken. Hoe hoger je zingt, hoe meer de klinkers op elkaar gaan lijken (alles wordt op 
een bepaald moment een soort aaah) Dus als je de tekst op hoge noten moet uitspreken, zal het iets 
minder verstaanbaar worden, en ook iets moeilijker voor de zanger. 

Er zijn talloze soorten klanken mogelijk, waardoor je veel verschillende sferen kan creëren. Een paar 
voorbeelden: 

• Zacht en ‘met lucht’: dat klinkt een beetje hees, er komt adem met de toon mee. Dat kan heel zwoel
klinken, of juist heel lief, of juist dreigend.

• Zacht zonder lucht: dan is de stem zacht maar helder
• Borststem: dat is hard en stoer. Dit wordt veel gebruikt in Balkan muziek, flamenco, rock, maar

soms ook in klassieke muziek, als het heel dramatisch is. Je kunt er alleen niet zo hoog mee:
maximaal tot d2

• Je kunt een toon met of zonder vibrato zingen
• Je kunt staccato of legato noten zingen.
• Je kunt neuriën (maar dan wordt het wel zacht)
• Je kunt de tekst zingen of spreken, of iets tussen spreken en zingen in, dat wordt sprechgesang

genoemd.
• Je kunt een stem ook op percussie laten lijken, door ritmisch te schrijven op bijvoorbeeld de letters

s, sj, ts, k, tsj, of je kunt iemand ritmisch laten ademen.

Tot slot heeft iedereen een ander bereik. Het is prettig als het hele stembereik gebruikt wordt, en ook 
voldoende afgewisseld wordt, het is niet zo comfortabel om heel lang alleen maar hoge noten te zingen. 
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