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Locatie: Atelier Les Landes – Cahuzac sur Vere - Frankrijk 
 

Wil je graag eigen nummers maken, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Lukt het je 
maar niet om je refrein catchy genoeg te maken? Zit je in een songwriters block? Of heb je 
je melodielijn goed maar passen je woorden er maar niet in? En heb je ook nog eens 
behoefte om er even tussenuit te gaan... dan is dit de ideale workshop-vakantie voor jou! Op 
een prachtig landgoed in Frankrijk zullen wij, Danny Keuter en Silke Wolthuis, jou een week 
begeleiden om het beste uit je muzikale zelf te halen. 
 
Alle deelnemers zullen op zondag aankomen en op maandag begint de workshop. 
Elke ochtend beginnen we met een gezamenlijk ontbijt en zullen we vervolgens tips en tricks 
geven voor het schrijven van je eigen nummer. In de middag ga je zelf aan slag en zullen wij 
je helpen bij de dingen waar je tegenaan loopt. 
 
De woensdag is een vrije dag waarbij we de omgeving gaan verkennen. Je mag er dan 
natuurlijk ook voor kiezen de tijd voor jezelf te nemen en/of aan het prachtige zwembad te 
gaan luieren. 
 
Aan het einde van je workshop heb je zelf een lied geschreven en krijg je ook de 
mogelijkheid om dit op te nemen, zodat je het aan iedereen thuis kunt laten horen. 
De laatste avond zal er een feestelijk eindconcert zijn waarbij we de nummers aan elkaar 
gaan voordragen.  
 
Het enige dat van belang is dat je jezelf enigszins kunt begeleiden op een instrument. 
Bijvoorbeeld gitaar of keyboard. Of kom gezellig samen met je gitarist of toetsenist. 
 
Is je interesse gewekt? Geef je op! 
Wij kijken er naar uit om samen met jullie, er een creatieve doe-vakantie van te maken! 
Mochten er specifieke dingen zijn die je zou willen leren laat het ons vooral weten!  
 
Wij hopen jullie snel te ontmoeten! Kijk voor praktische informatie op de website 
www.ateliersleslandes.com. 
 
Met de muzikale groetjes 
 
Danny en Silke 


