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Vocal Toolbox is een initiatief van Fransje van Luin en Alet Wildmann. Doel van Vocal Toolbox is het 
bundelen en aanbieden van specialistische know how op de verschillende terreinen van stemtraining in 
Nederland.  

Vocal Toolbox is een gereedschapskist voor de stem. Stem in de breedste zin van het woord: sprekend, 

zingend, kortom als geluidsbron. Het gereedschap van Vocal Toolbox bevat zowel technieken als 
werkvormen om tot de kern van spreken of zingen te komen. De 'tools' kunnen zowel technisch als 
theatraal zijn. 

Het Vocaltoolbox team 
Fransje van Luin en Alet Wildmann zijn van oorsprong logopedisten. Zij hebben ruim 30 jaar 
werkervaring als coach en docent van zowel de spreek- als de zangstem. Hun bijzondere passie voor 

theater en zang heeft geleid tot scholing en specialisme op dit terrein. Zij zijn ervaren in de verschillende 

vormen van zingen, theatermaken en het theateronderwijs. Hun logopedische achtergrond maakt het 
mogelijk om stemklachten te diagnostiseren en te behandelen. 

De trainers beschouwen het werken met hun klanten, zowel in het zakenleven als in de kunstwereld, 
steeds als een avontuurlijke en onbevangen ontdekkingstocht. Op zoek naar de kern, de kracht, de 
energie, de zin, de humor en de verbondenheid van het gesprokene of de zang. Hierbij kunnen de 'tools' 
ondersteunen.  
 

Vocal Toolbox biedt training of coaching op maat voor groepen of individuen op de volgende gebieden:    
Vocal Tools voor acteurs en theatergroepen 
Vocal Tools voor acteurs in het muziektheater 
Vocal Tools voor beroepssprekers  · 
Vocal Tools voor zangers en koren 
Vocal Tools voor docenten en trainers 

 

Vocal Tools  
Om tot een levendige presentatie te komen, zowel sprekend als zingend, is er een balans nodig  
tussen technisch (weten wat je doet en waarom) en ervaringsgericht werken (de vrijheid nemen  
om je stem te bespelen zonder je af te vragen of je het wel goed doet).  
 
Onder Vocal Tools verstaan wij: 

 
fysieke training    spreek- en zangtechnieken (o.a. volgens EVTS) 
adem- en stemtraining   (non verbale) presentatie 
stembehoud    Roy Hart Theatre 
articulatietraining    omgaan met dialecten 
microfoontechniek   theatrale werkvormen 

 

Tarieven 2019 
Wij hanteren verschillende tarieven voor individuele training en coaching afhankelijk van inkomen en 
opdrachtgever, variërend tussen € 65 en € 85 per uur. Vergoeding via de zorgverzekering is beperkt 

mogelijk.  
Bedrijfstrainingen en commerciële opdrachten worden per dagdeel berekend, inclusief voorbereiding, 

reistijd en afronding. Hierover wordt BTW berekend indien noodzakelijk. 
Workshops voor groepen doen wij vanaf € 90 per uur, exclusief voorbereiding en reiskosten. Voor 
verdere informatie over onze tarieven verzoeken wij contact met ons op te nemen. 
 

Contact 
Interesse in een training of een afspraak, neem dan contact op met een van de initiatiefnemers.  
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