CURRICULUM VITAE van CARINE DE CLERCQ
Geboren te Deurne op 29/05/1959
Adres : Everdijstraat 19, 2000 Antwerpen
Telefoon : 03/232 09 00

OPLEIDINGEN
Middelbare school :

Sancta Maria Instituut te Deurne
Klassieke humaniora : Latijn – Grieks

Hogere studie :

Katholieke Vlaamse Hogeschool te Antwerpen
Behaalde titel : Gegradueerde in de Logopedie en Foniatrie
Diploma behaald met grote onderscheiding, juni 1980.

Bijscholingen :

Atem und Stimme, cursus te Groningen, november 1980,
olv Professor Dr. H. Coblenzer
Behandeling van psychogene afonie : studie olv Dr.Droste.
Studie Stem en Lichaam olv Professor Brouw, Den Haag
Studie Het middenrif, houding en stem, olv Linda Dens, osteopate

BETREKKINGEN
van 1980 -2002 :

docente logopedie in een deeltijdse betrekking aan de faculteit
Educatieve Opleidingen van de Fontys Hogeschool in Tilburg (NL),
met een didactische en therapeutische taak.

sinds 1989 :

gedelegeerd (vr 1/10de) naar het Brabants Conservatorium te
Tilburg voor de stem- en spraakscholing van de studenten Solozang
en in de afdeling Musical (tot 1996).

sinds 1980 :

eigen praktijk Dienst voor Stemtraining te Antwerpen, Oudaan 22.
Specialisatie : preventie en behandeling van stemproblemen,
stemscholing en correctie van uitspraak bij beroepssprekers en
zangers. Sinds 2018: Rebranding naar Adem en Stem en organisatie
van workshops relaxed ademen en spreken.

sinds 1984 :

docente spreekvaardigheid aan het Hoger Instituut voor
Dramatische Kunst te Antwerpen (Studio Herman Teirlinck),
afdeling Toneel en Kleinkunst (tot 1996).

sinds oktober 1990 :

docente fonetica, eutonie en stemvorming aan het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen (Artesis Hogeschool/
Herman Teirlinck Instituut), Departement Dramatische Kunst
Muziek en Dans afdeling Toneel en Woord

van 1992-1995 :

docente stem en dictie aan het HIDD (Hoger Instituut voor Dans en
Danspedagogie) te Lier.

EIGEN PRESTATIES
•

Lezing Congres Logopedie VVL, 1983 : Pleidooi voor de inbouw van de logopedie in de
Belgische Normaalscholen.

•

Lezing week van de Logopedie VVL, 1983 : Stembehandeling volgens DR. H. Coblenzer
Theorie en praktijk.

•

Docente bij intensieve cursus stembehandeling voor logopedisten te Berchem, 1983.

•

Lezing Congres ‘Stemhebbend / Stemloos’ in Hoensbroek (NL), 1985.
De behandeling van stemproblemen volgens de integraalmethode.

•

Oprichting Dienst voor Stemtraining nv, 1986, met lezingen en onderzoeken in
opleidingen voor beroepssprekers en –zangers. Gedelegeerd bestuurder van DVS nv.

•

Organisatie van een studiedag te Tilburg, 1986 : Staan we stil of gaan we vooruit?

•

Co-auteur, samen met P.J. Sas, van Als je veel moet praten, een boek over gezond
spreekgedrag.
1ste druk ACCO, november 1986
4de en herziene druk GARANT, juni 1991
9de druk 1989.
10de druk 2000
11de druk 2006

•

Lezing Congres VVL, 1987 : Als je veel moet praten.

•

Bijscholing voor logopedisten, 1988 : Intensieve cursus stem gedurende zes dagen op het
H.I.P.B. te Gent.

•

Lezing voor de vormings- en bijscholingsactiviteiten voor de paramedische werkers van
de vrije P.M.S.-centra te Antwerpen, 1990.

•

Beoordeling stem- en spreekgedrag van de studenten van het Kardinaal Van Roey
Instituut te Vorselaar (huidige Hogeschool Kempen), in de opleidingen Regentaat,
Kleuter- en Lagere Normaalschool. Jaarlijks sinds 1985 tot 2000.

•

Cursus Als je veel moet praten voor het centrum voor Androgogiek VZW (Universiteit
Antwerpen), december 1991 en oktober 1992.

•

Praatgast in de VTM-programma’s Mimi (1991) en Vakantiekriebels (1996). Onderwerp :
stem en stemproblemen.

•

Cursus stem / spraak aan mensen van de VRT (radio en TV), VTM, VT4, TV Brussel,
ATV, FilmNet, SuperSport, TMF, Vitaya, Q-music.

•

Cursusgever in diverse bedrijven, o.a. Fabrimetal, Belgacom, Policy Resaerch.

•

Adviseur en stemcoach voor professionele inlezers in de audiovisuele sector, o.a. voor
Mediatext nv/sa.

•

Assistentie ivm uitspraak en stemtraining bij verschillende toneelproducties in
toneelscholen en bij professionele toneelgezelschappen.

•

Assistentie eindwerk K. Vermeulen voor de Hogeschool te Antwerpen, KVMC,
departement Lerarenopleiding en Culturele Agogiek, 1996 : De expressieve eenheid
tussen stem en lichaam; spreken en bewegen.

•

Stemcoach en stemtests bij films (o.a. Le Bal Masqué van Julien Vrebos en Rosie van
Patricia Toye).

•

Nascholing adem en stem voor Kleuterleiders en onderwijzers in het Donchecentrum,
Katholieke Hogeschool Kempen, Campus Vorselaar, departement Lerarenopleiding, 1999.

•

Initiatiecursus gezond stemgebruik voor de stadsgidsen van Antwerpen Open, 1999; aan
de Belgische Improvisatieliga, 2009; aan de journalisten van het Belgisch Leger, 2009.

•

Diverse cursussen voor goed stemgebruik bij (kandidaat-) professionele sprekers en
zangers, o.a. voor tolken, TV presentatoren, onderwijsmensen, politici, etc.

•

Samenwerking met Miles group nv: spreektraining en coaching (zie www.milesgroup.be):
De cursus ‘spreek als een professional’ wordt twee maal per jaar georganiseerd.

•

17/01/03 Publicatie van een interview in ‘De Standaard’ :
‘Goed ademen hebben we afgeleerd’

•

Stem- en uitspraaktraining van de drie finalisten van K2 zoekt K3, 2009.

•

2012: ’t Arsenaal: stemtraining van jonge acteurs in opdracht van Michaël De Cock.

•

2010-2012: begeleiding van verschillende professionele stand-upcomedians.

•

Begeleiding studenten van de toneel- en regieopleiding Hogeschool Zuyd, toneelacademie
Maastricht.

•

Sinds 2010: begeleiding van mensen met cvs, fibromyalgie en (latente) hyperventilatie
wat betreft adem en stem (om overbodige spanningen ter hoogte van schouders en keel te
elimineren).

•

Gast in het Bootcamp van K3 zoekt K3, uitgezonden op VTM op 2/10/2015, met als
opdracht de kandidaten te screenen wat stem en spraak betreft.

•

Gast in het door Woestijnvis geproduceerde programma voor VIER : Het beste moet nog
komen; uitzending 6/1/2016, met als opdracht Philippe Geubels een normale, niet nasale
stem te bezorgen.

•

Co-auteur, samen met Siona Houthuys, van Wat je mond moet doen als je niet praat, een
boek over (on)gezonde mondgewoontes. 1ste druk Gompel & Svacina najaar 2018.

•

Organisator van workshops: Relaxed ademen en spreken en Stemtraining voor
leerkrachten via de eigen praktijk Adem en Stem.

