
BLACK GOSPEL XL

 
14 & 15 SEPTEMBER 2019

MASTERCLASSES  VAN
Berget Lewis
Mark De Lisser
Shirma Rouse 
En nog veel meer

ADRES
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
6711 JC Ede

- Een weekend vol masterclasses, workshops en performances van
schitterende Gospel sterren -

www.zo-academy.com

M A R K  D E  L I S S E R B E R G E T  L E W I S S H I R M A  R O U S E



WAT KUNT U
VERWACHTEN 

BLACK GOSPEL XL: 

Op 14 en 15 september 2019 organiseren wij  Black Gospel XL: een gospelweekend
gevuld met masterclasses, workshops en performances. Het weekend, dat volledig in het

teken zal staan van gospel muziek, vindt plaats in het Akoesticum in Ede
(www.akoesticum.org). U bent van harte welkom om op deze prachtige locatie, met de

Veluwe als achtertuin, te overnachten. 
 

Mocht u toch liever thuis overnachten: Akoesticum biedt ruim voldoende
parkeergelegenheid. Hiernaast bevindt het treinstation Ede-Wageningen zich op 3

minuten loopafstand. Naast de overnachting, zal catering gedurende het weekend ook
tot in de puntjes worden verzorgd. Specifieke dieetvereisten kunt u gerust doorgeven. De

keuken zal hier rekening mee houden. 
 

Gedurende het weekend zult u deelnemen aan verschillende interactieve workshops,
waarin verschillende onderwerpen zoals harmonie, samenzang en beleving zullen
worden behandeld. Hiernaast kunt u spetterende masterclasses verwachten van

niemand minder dan Berget Lewis en Shirma Rouse.



 
 

 

THE BRIGHTEST
STARS OF GOSPEL

MUSIC

BERGE T  L EW I S

Ze speelde de hoofdrol in de musical Dreamgirls, schitterde in haar
theatershow Discover Berget Lewis, verkocht als één van de Ladies of Soul
meerdere malen de Ziggo Dome uit, ze tourde met de Canadese muzikant
en superproducer David Foster door Indonesië én ze deed ook nog eens
mee aan de Engelse versie van The X-Factor. Berget Lewis werd
uitgeroepen tot ‘beste zangeres van Nederland’ maar ze is veel meer dan
dat: Berget Lewis is niet minder dan een muzikaal fenomeen.

SH I RMA  ROUSE

Shirma Rouse is niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene.
Haar enorme bereik, soulvolle en rijke stemgeluid maken haar tot één van
de meest gevraagde zangeressen van Nederland. Haar muzikale carrière
start zij als backing-vocal voor artiesten zoals Chaka Khan, Michael Bolton,
Alain Clark, Candy Dulfer, Henny Vrienten en Anouk. Op het Euroviesie
Songfestival 2013 wordt Shirma Rouse door The Eurovision Times
uitgeroepen tot beste backing vocalist van het Eurovisie Songfestival.
 
 
 

MARK  DE  L I S S ER

De Britse Musical Director van ZO! Gospel Choir, Mark De Lisser, is
wereldwijd bekend geworden door onder meer het arrangement dat hij
gemaakt heeft van het nummer "Stand by Me", dat gezongen is tijdens het
huwelijk van Prins Harry en Megan Markle. Daarnaast is hij de vocal coach
van de Engelse deelnemers aan het Eurovisie Songfestival, is hij vocal coach
bij de The Voice UK en heeft hij voor de BBC diverse televisieprogramma's
gemaakt waarin zang centraal stond.



OVERZICHT
PAKETTEN &
PRIJZEN 

 

Weekend incl. overnachting:
€290,- incl. servicekosten
- Overnachting, 1x ontbijt, 2x lunch, 1x diner,
koffie/thee
 
Weekend excl. overnachting: 
€248,- incl. servicekosten
- 2x lunch, 1x diner, koffie/thee
 
 
 

Lees verder voor meer informatie



B L A C K  G O S P E L
X L :  P A K K E T T E N
 

WEEKEND  T I C KE T  I N C L .

OVERNACHT I NG

Het weekendpakket voor Black Gospel  XL biedt u maar
l iefst  v ier verschi l lende workshops (60 min)  aan,  waarin
professionele zangdocenten u in k le ine groepen van ca.
25 personen nieuwe zangski l ls  zul len aanleren.  Hiernaast
verzorgen wi j  twee Masterclasses,  gegeven door niemand
minder dan Berget Lewis en Shirma Rouse.   In deze
masterclasses zul len de twee Gospelsterren hun passie
voor en kennis van Black Gospel  met u delen.  
 
Zodat u het hele weekend van de Black Gospel  sfeer kunt
bl i jven genieten,  bieden wi j  u de mogel i jkheid om in
Akoest icum te Ede te overnachten.  Let wel ,  het is  a l leen
mogel i jk  om een bed te boeken (geen kamer) .  Mocht u
met meerdere deelnemers op dezelfde kamer wi l len
verbl i jven,  laat  ons dat gerust weten.  
 
Naast de fantast ische masterclasses,  workshops en
overnacht ing,  bent u ook voorzien van ambachtel i jke,
verse cater ing.  Op zaterdag (14/9)  bestaat de cater ing uit
lunch en diner en op zondag (15/9)  zal  dit  ontbi j t  en
lunch z i jn.

€290,- inclusief servicekosten



B L A C K  G O S P E L
X L :  P A K K E T T E N
 

WEEKEND  T I C KE T  EXC L .

OVERNACHT I NG

Het weekendpakket voor Black Gospel  XL biedt u
maar l iefst  v ier verschi l lende workshops (60 min)
aan,  waarin professionele zangdocenten u in k le ine
groepen van ca.  25 personen nieuwe zangski l ls
zul len aanleren.  Hiernaast verzorgen wi j  twee
masterclasses,  gegeven door niemand minder dan
Berget Lewis en Shirma Rouse.   In deze masterclasses
zul len deze Gospelsterren hun passie voor en kennis
van Black Gospel  met u delen.  
 
Naast de fantast ische masterclasses en workshops,
bent u ook voorzien van ambachtel i jke,  verse
cater ing.  Op zaterdag (14/9)  bestaat de cater ing uit
lunch en diner en op zondag (15/9)  uit  lunch.  

€248,- inclusief servicekosten



ABOUT US
 

De ZO! Academy is een initiatief van de Berget Lewis & Shirma Rouse

Foundation. De foundation heeft zich tot doel gesteld om muziekbeleving,

muziekontwikkeling, creatieve ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling daar

waar mogelijk te stimuleren en toegankelijk te maken voor een ieder met

muzikaal talent ongeacht afkomst, sexe of sociaal-maatschappelijke status. 

 

De Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation wil vanuit het "giving back"

principe een platform bieden waarop mensen zich kunnen presenteren,

toegang tot een (inter)nationaal netwerk wordt geboden en waar kennis

wordt gedeeld en overgedragen teneinde te komen tot een volledige

benutting van het creatieve potentieel. Dit alles komt samen in de ZO!

Academy.

 

ZO! Academy

T: +31 (0)6 41 90 15 84 | T: +31 (0)6 24 22 77 59

E: zo-academy@zogospelchoir.com


