
ACADEMY

TOV Academy



ACADEMY

Tone of Voice werkt samen met acteur Hajo Bruins (stem van o.a. Citroën DS en Boursin) die tijdens deze workshop 

zal werken aan speltechniek en stemgebruik.

Jurriaan Balhuizen, al 20 jaar werkzaam binnen de reclame als sound designer en composer, zit achter de knoppen

en geeft technische aanwijzingen en praktijkvoorbeelden.

Last but not least zal Chantal Kunst, casting director en producer van Tone of Voice, 

je meenemen in de wondere wereld achter het stemmenwerk zoals:

  -  Buy outs

  - Inspreekfees

  - Exclusiviteit

  - Het casten 

  - Leuke praktijkvoorbeelden maar ook valkuilen (een exclusief kijkje achter de schermen dus)

Deze workshop is verdeeld over twee avonden van 19.00 – 22.30 uur met max. 4 deelnemers.

Er is voldoende tijd achter de microfoon om jouw eigen mogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast leer je ook 

veel van het luisteren naar de andere deelnemers.

 Avond 1:  Kennismaking + Basisvaardigheden & Theorie 

Avond 2:  Theorie + Het Echte Werk

 De kosten van deze workshop zijn    €450,- excl. 21% btw.

 Studentenkorting

Voor studenten hanteren wij een gereduceerd tarief.

Mail bij aanmelding een kopie van je studentenpas mee en je krijgt 25% korting.

Studenten tarief workshop       €337,50 excl. 21% BTW.

DATA

Workshop K  ( VOL ) 

Woensdag 15 mei & woensdag 22 mei 2019

Workshop L

Woensdag 29 mei & woensdag 5 juni 2019

 

Workshop M

Woensdag 19 juni & woensdag 26 juni 2019  
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Enthousiast geworden? Stuur dan een korte motivatie en (eventueel) audiomateriaal wat je al hebt van jezelf 

naar info@toneofvoice.net o.v.v. TOV Academy aanmelding en de data die je beschikbaar bent. 

 

We gaan op basis van ervaring de workshops indelen, het is dan ook echt bedoeld voor mensen die of nog op 

een opleiding zitten (toneelscholen, conservatoria) of mensen uit de entertainmentbranche die stemmenwerk 

weer willen oppakken of verdieping willen.

Na onze bevestiging van je deelname, krijg je een factuur toegestuurd per mail, die voorafgaand de workshop 

voldaan moet worden. Bij annulering binnen 24 uur zijn we genoodzaakt om 100% van de kosten door te berekenen. 

Stemdemo

Na de TOV Academy nodigen we je graag uit om bij TOV een stemdemo op te nemen. 

Die demo gebruiken we dan om je voor te stellen aan onze klanten. 

Ook krijg je als deelnemer van de TOV Academy je demo mee naar huis, 

voor bijv. gebruik op je eigen site. 


