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Stemmebrugslære Lone Rørbech Hent PDF Forlaget skriver: Stemmebrugslære er en bog om stemmens
funktion. Den gennemgår stemmens anatomi og fysiologi og forklarer, hvordan det lader sig gøre at forme
lyd. At tale og at synge – en proces hvor både struben, åndedrættet, de øvre taleorganer, hjernen og øret
indgår. Et kompliceret netværk af muskler skal styres og bringes ind i et meget fint balanceret samarbejde.
Bogen beskriver de vigtigste strukturer og faser i denne proces: vejrtrækningens og luftstrømmens styring,
stemmelæbernes bevægelser, støttebegrebet, den optimale stemmefunktion, baningen af nerveimpulser,

træningens teori, artikulation og resonans mv.

Stemmebrugslære henvender sig til alle, der har brug for en grundviden om stemmen. Den giver svar på
hvordan stemmeapparatet er bygget, og hvordan det fungerer. Bogen handler om den normale stemme, ikke
om stemmesygdomme og tale-hørevanskeligheder. Der er ingen øvelsesmaterialer i bogen. Det drejer sig om

at kende instrumentet, ikke om at kunne reparere det eller spille på det. 

Bogen har tidligere været udgivet på C.A. Reizels Forlag A/S
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