
Råd #1: Undgå at overdøve støj

For at lægge så lidt belastning på din stemme som muligt, hvis den er træt eller
hæs, så undgå at forsøge at overdøve støj, når du taler eller synger, 
Gå i stedet helt hen til den person, du vil tale til. 
Eller sluk for støjen inden du taler eller synger, hvis du kan. Det kan f.eks. være støj 
fra tv'et i stuen, emhætten i køkkenet, eller klimaanlægget i bilen. 

Og nu vi er ved bilen, så er det faktisk bedst helt at undgå at tale eller synge, når du 
sidder i bilen. For udover den baggrundsstøj, der altid vil være der, så er luften også 
tør i en bil, plus at det er svært at få kroppen og vejrtrækningen til at støtte din 
stemme ordentligt, når du sidder i en bil.
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"Slip af med stemmetræthed og hæshed, så du kan tale og synge

med en stærk, ubesværet og klangfuld stemme"

Stemmeklar v/ Jette Dahl

Råd #2: Undgå at tale eller synge, mens du laver tunge løft

Når du laver et tungt løft, spænder du op i kroppen, og især opspændingen i mave, 
nakke, hals og kæbe, lægger et hårdt pres på din stemme, som derfor hurtigt kan blive 
træt, anstrengt eller hæs, hvis du samtidig taler eller synger.

Og det er hvad end det er et tungt løft i fitnesscentret, et løft af en tung flyttekasse 
eller potteplante derhjemme, eller måske en tung indkøbspose på vej hjem fra arbejde. 
Vent med at tale eller synge, til du har sat det tunge fra dig igen.

Til gengæld må du rigtig gerne lave lette løft, og tale eller synge samtidig. For det er 
bare med til at aktivere den energi i din krop, der skal støtte din stemme, så du kan tale 
og synge med en stærk, ubesværet og klangfuld stemme.

Råd #3: Minimer brugen af tyggegummi

Når du tygger tyggegummi, sætter du dine kæbemuskler på arbejde. Hvis du 
samtidig taler eller synger, sætter du dem på overarbejde. Og kæbemuskler på 
overarbejde kan som sagt, gøre din stemme hurtigt træt, anstrengt eller hæs. 
Derudover begrænser kæbespændingerne også klangen i din stemme.


