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RST er den eneste rytmiske sangteknik der ikke blander klassisk og rytmisk teknik. Bogen har fokus på
sangeren som musiker, det musisk improvisatoriske og den nye sangtekniske metodik RST.

En helt ny og unik metodik til rytmisk sang udviklet af den anerkendte stemmespecialist, Hans Toft-Olsen.
Bogen introducerer det banebrydende Toft-Olsen´s Apple som visualiserer alle stemmens klangfarver i et
nyudviklet materiale der giver dig musikalsk overblik og indsigt på en pædagogisk måde. RST hjælper dig

ind til kernen af din unikke stemme. Det er simpelt, men ikke let.

Bogens tilblivelse er støttet af Statens Kunstråd og anbefales til rytmisk sangundervisning på Konservatorier,
MGK, Musikskoler, Højskoler, Folkeskolen mv. Bogens mange øvelser finder du også som video og audio i

RST online biblioteket på bogens hjemmeside.

Hans Toft-Olsen er en af Europas mest nytænkende stemmespecialister og han har undervist, vejledt og trænet
flere end 1000 stemmer. Han er tilknyttet Stemmeakademiet, Stemmedoktor, Aarhus Musikskole samt Det
Jyske Musikkonservatorium. Med sin specielle baggrund som både sangpædagog og privatpraktiserende

logopæd (talepædagog) er Hans Toft-Olsen vant til at arbejde med rytmisk sang og sangteknik,
klangdannelse, støtte, formidling, performance, samt det personlige udtryk på højeste æstetiske niveau. Han
har i de sidste 20 år arbejdet med alle stemmetyper, og har via sin unikke viden og tilgang til stemmen,

vejledt og undervist både professionelle sangere og skuespillere samt stemmer i erhvervslivet.
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