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 Beste stemtest kandidaat, 

 In deze brief krijg je informatie over de stemtest bij Gospel Unlimited. We leggen je uit wat van je 
 verwacht wordt bij de stemtest. 

 We vragen je niet om noten te kunnen lezen, maar het is wel handig als je het kunt, want het 
 werkt een stuk sneller. Dit is echter niet het hoofddoel, omdat de stukken met mp3 bestanden 
 worden ingestudeerd. Deze bestanden kun je vinden op onze website. Bij de stemtest wordt gekeken 
 naar aspecten als stemklank, timbre, ritmiek etc. Je stem (en persoon) moet wel passen binnen het 
 koor. Ook zullen we je enkele vragen stellen over je geloof. 

 De auditie bestaat uit een aantal onderdelen. 

 1. “Come let us return”. 
 Dit stuk kun je instuderen met een van de mp3 bestanden die ook op de site staan. Als je 
 bijvoorbeeld denkt dat je een alt bent studeer je de altpartij in. Dit stuk zing je met een aantal 
 koorleden voor de stemtestcommissie. Het is bedoeld om te kijken hoe stemvast je bent. 

 2. “I have decided”. 
 Dit stuk kun je instuderen met het mp3 bestand dat op de website staat. Dit lied zing je alleen. 

 Mocht je hiernaast een eigen nummer willen zingen, dan is dat mogelijk. Je moet dan wel de 
 bladmuziek meenemen, zodat de dirigent je kan begeleiden. 

 Let er op dat je alle muziekstukken uit je hoofd kunt zingen. 

 Rest ons nog je veel succes te wensen bij de voorbereiding van de stemtest. Verder willen we je 
 vragen de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en mee te nemen voor het persoonlijk gesprek. 
 Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! 

 Met vriendelijk groet,                                        Het bestuur van Gospel Unlimited 
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