Gamers, cantores e os performers da voz: Como se faz condicionamento da voz?

Muitas pessoas tem um caminhão de dúvidas sobre como melhor performar a voz, como
render mais e conseguir entregar o que temos para entregar com nossa voz e brilhar, como
fazer com oque nosso show vocal aconteça sem amarelarmos; como voltarmos como antes da
pandemia...São tantas emoções.

Com o mundo digital ainda mais presente e valorizado, principalmente na pandemia, com o
aumento de pessoas trabalhando no mundo de gamers e youtubers que falam por 6 a 7 horas
direto, cantores que ensaiam, fazem cada vez mais lives, atores performando online; e aí vai.

E toda essa demanda precisa ser de um acompanhamento de atleta.

Mas, por onde começar?

Primeiro, já fez um check up com otorrino que tenha um conhecimento mais apurado em voz
artística?

Segundo: Já passou por uma fono especialista em voz cantada e falada para fazer um check
up?

Terceiro: Como estão as aulas de canto? Seu professor de canto te acompanha?

Quarto: Como estão seus encontros com seu educador físico?

Quinto: Não sabe oque precisa?
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Bem, antes de respondermos a pergunta de um milhão de dólares, precisamos tocar num
ponto muito importante: o condicionamento vocal. Quando uma pessoa está condicionada com
sua voz ela não só não se lesiona, mas, rende mais ,mas também se recupera bem mais
rápido quando está performando, quando está cantando.

Você deve estar se perguntando agora: Como saber se estou condicionado? Como saber se
estou pra voltar quando a pandemia voltar? Como saber se vou conseguir entregar tudo que
preciso no show? Como saber se vou conseguir gravar no estúdio? Se sente com medo da
multa do contratante por não talvez não conseguir entregar sua voz? Com medo de ser julgado
por não ter uma boa técnica? Você se sente angustiado e inseguro?

Deixa eu te ajudar? Que tal tirar suas dúvidas mais profundas com a gente?

Agende sua avaliação conosco, vem pra Bless.
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