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Programma zaterdag 14 sept. 2019
09.00 - 09.45 uur: Ontvangst deelnemers
 
10.00 - 11.00 uur: Workshop groep 1 o.l.v. Abigail Martina
11.00 - 12.00 uur: Workshop groep 2 o.l.v. Quincy Adolphin
10.00 - 11.00 uur: Workshop groep 1 o.l.v. Quincy Adolphin
11.00 - 12.00 uur: Workshop groep 2 o.l.v. Abigail Martina
 
12.00 - 14.00 uur: Lunch
 
14.30 - 16.30 uur: Masterclass Shirma Rouse
 
17.30 uur: Diner (alleen voor weekendtickets)
 
 
 
 Abigail Martina



Programma zondag 15 sept. 2019
08.00 - 09.30 uur: Ontbijt (alleen voor weekendtickets incl. overnachting)
 
09.00 - 09.45 uur: Ontvangst overige deelnemers
 
10.00 - 12.00 uur: Royal Gospel Masterclass o.l.v. Mark De Lisser
 
12.00 - 13.30 uur: Lunch
 
14.00 - 16.00 uur: Masterclass Berget Lewis
 
 
 
 
 
 Quincy Adolphin



De workshops van Black Gospel XL staan
onder de deskundige leiding van docenten
Abigail Martina en Quincy Adolphin.
Tijdens de workshops zullen de volgende
onderwerpen aan de orde komen: 
 

stem- en ademhalingstechniek
samenzang
harmonie
zingen met intentie & motief
presentatie
tips & tricks

 
U gaat actief aan de slag en u zult daarbij
worden uitgedaagd om het geleerde
samen met de andere deelnemers in de
praktijk te brengen. 
 
Per workshop zijn er 25 - 30 deelnemers
per workshops. 
 
Datum: 

14 september 2019
 

De masterclasses van Berget Lewis en
Shirma Rouse beginnen daar waar de
workshops eindigen. Wat behandeld is
tijdens de workshops komt allemaal
samen in de masterclasses met daaraan
toegevoegd het unieke perspectief en de
uitmuntende vocale kennis en kunde van
Berget Lewis en Shirma Rouse.
 
De masterclasses zijn interactief van
karakter. D.w.z. veel samen zingen,
klappen, juichen, bewegen en plezier
hebben. Precies zoals het in de Black
Gospel kerken gebruikelijk is. Leer van de
beste professionals uit de business en
maak ook gebruik van de tijd en ruimte om
die vragen te stellen die u altijd al heeft wil
stellen. Leren van en met elkaar. Daar
draait het bij Black Gospel XL om.
 
Per masterclass zijn er 50 - 75 
deelnemers.
 
Datum: 

14 september 2019: Shirma Rouse
15 september 2019: Berget Lewis

Workshops Masterclasses
Mark De Lisser verzorgt de Royal Gospel
Masterclass. Zijn arrangement van het
nummer "Stand By Me" is wereldberoemd
geworden door het sprookjeshuwelijk van
Prins Harry en Meghan Markle. 
 
De Lisser studeerde aan het Colchester
Institute en aan de Central School of
Speech and Drama, waar hij een Master in
Voice Studies verwierf. Ook gaf hij les aan
diverse prominente instellingen zoals The
Brit School, Westminster University en de
Academy of Contemporary Music in
London.
 
Naast zijn werk voor The Voice UK is De
Lisser de trotse Musical Director van het
bekroonde ACM Gospel Choir, ZO! Gospel
Choir en is hij oprichter van de Singology
Community Choirs.  
 
Per masterclass zijn er 50 - 75 
deelnemers.
 
Datum: 

15 september 2019

Mark De Lisser



Akoesticum is slechts 5 minuten lopen van/naar
station Ede Wageningen.Loop via perron 1b het
station uit (centrum-zijde) en volg het pad over een
viaduct naar het voormalige kazerneterrein. Het
eerste gebouw is Akoesticum. Je hebt géén fiets of
taxi nodig.

Let op! Voorkom dat je gaat dwalen. Zoek binnen je
navigatiesysteem/Google Maps op naam
[Akoesticum], niet op postcode/adres.Volg deze
aanwijzingen:Vanaf de N224 – Arnhem/Apeldoorn – via
de Nieuwe Kazernelaan. Sla linksaf in de bocht, daar
waar de weg overgaat in de Eikenlaan. Je rijdt nu het
voormalige kazerneterrein op. Volg de bruine
borden Akoesticum naar de (gratis) parkeerplaats,
achter het gebouw. De ingang bevindt zich aan de
voorzijde.Vanaf de A12 Utrecht/Ede (afrit 24) – via de
Eikenlaan. Sla rechtsaf in de bocht, daar waar de weg
overgaat in de Nieuwe Kazernelaan. Je rijdt nu het
voormalige kazerneterrein op. Volg de bruine
borden Akoesticum naar de (gratis) parkeerplaats,
achter het gebouw. Oplaadpalen aanwezig. De ingang
bevindt zich aan de voorzijde.

Routebeschrijving auto Reizen per trein

Adres
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2-D42
6711JC Ede (Gld)
Nederland*Let op: Gebruik Akoesticum voor je
navigatie!

Black Gospel XL 14 & 15 sept. 2019


