
Wat traditionele (Mongoolse) keelzang is; 

Wat boventonen zijn;

Hoe boventonen te zingen;

Twee basis keelzang technieken; 

Waar keelzang vandaan komt;

Hoe met  technieken te experimenteren;

Hoe twee noten tegelijkertijd te zingen;

Hoe vormen/geluiden uit de natuur te imiteren;

Hoe creatief te zijn met je eigen stem!

ZING ALS DE WIND, 
BERGEN EN DE STEPPEN

WORKSHOP “MONGOOLSE KEELZANG”

NA EEN 
WORKSHOP KEELZANG 
WEET & KAN JE: 

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN JE EIGEN STEM.



Individuele workshop
Leren keelzingen (“khuumii”) doe je niet zomaar 
in één workshop. Mongoolse keelzang is daarbij 
ook veel te divers om te kunnen leren in één 
workshop. Mede hierdoor splits ik gewoonlijk de 
workshop “Mongoolse keelzang” op in 3
verschillende lessen:

Les 1
Introductie over de algemene basis kennis wat 
betreft “keelzang” in het algemeen. Focus ligt 
hierbij op het herkennen en zingen van
boventonen en hoe deze te gebruiken in 
Mongoolse keelzang.

Les 2
Met de kennis van de eerste les, treden we in 
detail met het beoefenen van de eerste 
Mongoolse keelzangtechniek, “Shakha” khuumii. 
Dit is de basis voor alle Mongoolse keelzang en de 
basis voor de bekende “hoge fl uittoon”.

Les 3
Hier leren we over een heel andere techniek, 
“Kharkhiraa” khuumii. Bekend om zijn diepe, 
krachtige geluid. Tenslotte gebruiken we al deze 
kennis om verschillende technieken te 
combineren en diverse technieken te zingen.

Groepsworkshop
Een groepsworkshop is een zeer leuke manier om 
kennis te maken en leren over deze zangkunst. 

Het uitgangspunt in een groepsworkshop is in 
eerste instantie de groep deelnemers kennis te 
laten maken met (Mongoolse) keelzang in het 
algemeen en het zingen van verschillende 
technieken.

Belangrijk hierbij is te weten is dat in een 
groepsworkshop minder gedetailleerd aandacht 
besteed kan worden per persoon, een optimale 
groep is daarom 10 tot 15 mensen. Een grotere 
groep is wel mogelijk.

De kosten
De prijs voor een les bedraagt €50,- per 
persoon voor één les van 90 tot 120 minuten. 
Mail voor informatie naar: 
contact@rowanhartsuiker.com

De kosten
De prijs voor een groepsworkshop bedraagt 
€25,- per persoon voor een workshop van
90 tot 120 minuten.

Mail voor informatie naar: 
contact@rowanhartsuiker.com

bezoek ook de
nieuwe blog
over keelzang

www.keelzang.nl

“een keelzanger is de stem van 
de natuur, imiteert geluiden uit 
de bergen, rivieren, lucht en de 
uitgestrekte steppen...”


