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Over dit traject 
Duur:     6 maanden 
Studiebelasting:  25 uur 
Kosten:    €995 (vergoeding via STAP budget mogelijk) 
Niveau:   Gevorderd 
Startdatum:   Start wanneer jij wil 

Timani 
Zingen vereist een complex, gecoördineerd en verfijnd gebruik van meer 
dan 600 spieren in het lichaam. Timani helpt je om je eigen anatomie en 
de relatie tussen jouw brein, lichaam en stem te begrijpen. Het is 
ontworpen om jouw lichaamscoördinatie tijdens het musiceren te 
optimaliseren en wordt steeds vaker toegepast op conservatoria en 
andere professionele opleidingen. 

Voor wie? 
Dit traject is voor gevorderde, professionele zangers die willen 
doorgroeien naar het volgende level, door beter gebruik van het lichaam te 
maken tijdens het zingen. Ook is het geschikt voor professionele zangers 
met zang-gerelateerde pijnklachten of blessures.

Doel van het traject 
In dit traject, dat speciaal op zangers is gericht, ga je verkennen hoe je 
meer steun, stabiliteit en ontspanning kunt creëren binnen de 
mogelijkheden van jouw lichaam. Na afloop begrijp je de anatomische 
principes achter het zingen en ademsteun beter. Je weet hoe je deze 
kunt trainen zodat je jezelf bewust optimale bewegingspatronen eigen 
gaat maken. Een beter gebruik van je lichaam zorgt voor een rijkere 
klank en voorkomt technische beperkingen en blessures. 
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Benodigdheden 
Dit heb je nodig om goed mee te kunnen doen: 

Computer met internettoegang 

Vereiste voorkennis en vaardigheden 
Je werkt met je eigen repertoire, kiest zelf liedjes uit om mee te werken en 
gaat middels de Timani oefeningen voelen welke fysieke aanpassingen 
voor jou werken en direct resultaat geven. Dit is voor iedereen anders, 
daarom is het voor dit traject noodzakelijk dat je een geoefend zanger 
bent en op zelfstandige wijze kunt werken. Dit traject is niet geschikt als je 
de basis van het zingen nog moet leren.
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Instructeur

Marieke van Diepen 
Zangeres, Vocal Coach en Timani 
docent

Marieke heeft een uitgebreid muzikaal CV. Ze rondde het conservatorium 
af en werkte als dirigent en componist mee aan diverse muziek producties. 
Toen ze Complete Vocal Technique ontdekte begon ze een studie aan het 
Complete Vocal Institute te Kopenhagen, welke ze in 2018 afrondde als 
Authorised CVT teacher. Daarna kwam Timani op haar pad.  

“In de winter van 2019 leerde een zangcollega uit Noorwegen mij een 
Timani oefening: ik was meteen verkocht. Ineens voelde ik de muziek als 
vanzelf door me heen stromen zonder dat ik daarvoor ‘mijn best’ hoefde te 
doen met mij lichaam.  

Ik werd de eerste Nederlandse student aan 3 jarige opleiding van het 
Musician's Health and Movement Institute tot Timani docent in Oslo en 
deze methode bleek het laatste ontbrekende puzzelstuk in te vullen voor 
mij; hoe je je lichaam in kunt zetten om moeiteloos, met vertrouwen te 
zingen en je een veilige gronding te geven. Mijn wens is dat elke zanger dit 
mag ervaren! Ik geef nu al een paar jaar met veel plezier deze kennis 
door in mijn zang- en Timani lessen”. 5

Geen presentatoren die een stuk tekst voordragen, maar echte experts uit 
de praktijk. In onze trajecten krijg je les van de allerbeste instructeurs, die 
op basis van onze selectie criteria zijn uitgekozen. In dit traject krijg je 
voornamelijk les van Marieke. 



 Wat ga je leren? 

Dit kun je na afloop van het traject: 
Je hebt met verschillende Timani oefeningen gewerkt en weet 

welke jou een goed resultaat geven 

Een rijkere klank en meer expressieve opties 

Meer steun en stabiliteit in je lichaam 

Intunen op je lichaam en aanvoelen wat je in welk moment 

nodig hebt om beter te kunnen zingen

Onderdelen van het traject 

De basis van Timani 
In dit onderdeel leer je wat Timani is: een 
uniek perspectief op het lichaam en een 
methode om jouw fysieke potentieel als 
zanger helemaal te benutten. 

Optimaal zitten en staan 
De manier waarop je staat heeft een groot 
effect op je klank. Laat de zwaartekracht in 
je voordeel werken en maak de manier 
waarop je je opricht vanaf de grond zo 
moeiteloos en efficiënt mogelijk, dan hou je 
meer energie over voor het zingen! 
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Ontspanning 
Naast het actief maken van je lichaam is het 
vermogen volledig te kunnen ontspannen een 
kunst. Leer hoe je diepe ontspanning kunt 
vinden.

7

De voeten - ons fundament 
De manier waarop we onze voeten 
gebruiken bepaalt voor een groot deel op 
welke wijze je spieren geactiveerd worden. 
Leer - anatomisch onderbouwd - hoe je je 
voeten op de juiste manier gebruikt. 

Ademsteun en ademhaling 
Hoe vrijer en ruimer je ademhaling is, hoe 
meer expressieve opties je hebt. Er zijn veel 
meer spieren dan alleen je buikspieren die 
jouw ademsteun vormen, leer er alles over in 
dit onderdeel.



 

Handen 
De sleutel tot meer timing, precisie en kracht in 
de hand is de kleine intrinsieke spieren van de 
hand te trainen. En ja, dit heeft effect op de 
klank van je stem!
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Heupen en benen 
Leer met behulp van welke spiergroepen in 
de heupen en benen je er voor kunt zorgen 
dat je gebalanceerd en evenwichtig kunt 
staan. 

Schouders 
Ontspan je schouders’ wordt vaak gezegd. 
Alleen zeggen ze er vaak niet bij welke spieren 
ze bedoelen. Leer in dit onderdeel hoe je de 
spieren van je schouders goed gebruikt.



Hoofd, nek en kaken 
De mate van ontspanning in hoofd, nek en 
kaken heeft een groot effect op de vrijheid van 
je inademing. Leer o.a. een manier om de 
spieren van je kaak van binnenuit te 
masseren. 
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Opbouw van het traject 
Het traject bestaat uit zelfstudie materialen die je op jouw eigen tempo 
kunt doorlopen. Daarnaast worden er live sessies over het onderwerp 
gegeven. Het traject duurt 6 maanden. Om het traject af te ronden en je 
certificaat te ontvangen, dien je de eindopdracht voldoende af te ronden. 

Het traject bestaat uit: 

Videolessen en oefeningen 
Live sessies van een professional 
Begeleiding 
Een eindopdracht en een rapport/
beoordeling hiervan 
Certificaat na afronding 

Videolessen en oefeningen 
De videolessen bestaan voornamelijk uit 
instructievideo’s en soms ook oefeningen. Je mag 
deze op je eigen tempo volgen, maar we adviseren om de volgorde van de 
hoofdstukken en de video’s aan te houden aangezien latere video’s vaak 
teruggrijpen op geleerde kennis in eerdere video’s. 

Live sessies 
Regelmatig worden er live sessies georganiseerd waaraan je kunt 
deelnemen. Je vindt een overzicht van alle ingeplande live sessies op het 
platform van Soofos. De live sessies gaan dieper in op een bepaald 
onderwerp of geven de mogelijkheid om feedback te krijgen. De live 
sessies vinden online plaats. Het volgen van de live sessies is een keuze 
en geen verplichting. 
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Begeleiding 
Tijdens het traject heb je de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Inhoudelijke vragen over de 
videolessen kun je direct in de lessen zelf 
plaatsen. Voor algemene vragen over het traject 
en feedback kun je gebruik maken van de 
traject groep. Onze experts streven ernaar jouw 
vragen binnen twee werkdagen te 
beantwoorden. Ook kun je tijdens de live sessies 
vragen over het onderwerp van de live sessie 
stellen. 

Eindopdracht 
Het traject wordt afgesloten met een eindopdracht waarin je kunt laten 
zien dat je de kennis die je tijdens het traject hebt opgedaan in de praktijk 
kunt toepassen. De deadline voor het inleveren van de eindopdracht is 6 
maanden na jouw startdatum. De opdracht wordt beoordeeld en je 
ontvangt hierover feedback. Indien de eindopdracht in eerste instantie niet 
voldoende is heb je mogelijkheid deze te herkansen. 
  
De eindopdracht: Een reflectieverslag schrijven over de Timani oefeningen 
die je hebt gedaan. 

Certificaat en afronding 
Je rondt het traject succesvol af door een voldoende te halen voor de 
eindopdracht. Zodra je het traject voldoende afrondt ontvang je van ons 
een certificaat. Volg je het traject met het STAP-budget dan zullen wij na 
jouw einddatum bij het UWV aangeven of je het traject succesvol hebt 
afgerond.



Aanmelding 
Je kunt je aanmelden voor dit traject op de website van Soofos. De link 
hiervoor is: https://soofos.nl/trajecten/timani-voor-zangers/ 

Inschrijven met STAP-budget 
Dit traject kun je volgen met jouw STAP-budget. Je kunt het 
volledige traject dus volgen, zonder dat het jou geld kost. 

Het werkt als volgt: 
1) Ga naar de trajectpagina en klik op “Registreer met STAP”. 
2) Doorloop de stappen om een vooraanmelding te doen. 
3) Zodra het budget beschikbaar is (dit gebeurt eens per twee 

maanden), voltooi je jouw aanvraag bij het UWV. 
4) Je krijgt bericht zodra jouw budget is toegekend. 
5) Je kunt starten met het traject op jouw gekozen startdatum. 
6) Krijg je het budget niet toegekend? Dan ben je niet verplicht 

om het traject te volgen.

Direct inschrijven 
Het is ook mogelijk om je direct in te schrijven voor het traject. Je 
kunt daarbij ook iemand anders (bijvoorbeeld jouw werkgever) laten 
betalen voor het traject. 

Het werkt als volgt: 
1) Ga naar de trajectpagina en klik op “Registreer”. 
2) Doorloop het aankoopproces en maak een account aan. 
3) Selecteer jouw betaalmethode. Betaalt jouw werkgever? Geef 

dan aan dat je zakelijk bestelt en op rekening wil betalen. De 
factuur gaat dan direct naar jouw werkgever. 

4) Zodra de betaling ontvangen is, krijg je toegang tot het traject.
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Hulp nodig?
Neem voor informatie en vragen contact op met Lonne. Zij weet 
meer over onze trajecten en kan jou helpen bij het maken van de 
juiste keuze.

support@soofos.nl

Lonne

https://soofos.nl/trajecten/timani-
voor-zangers/
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