Workshop Singer Songwriter
17 – 23 juni 2018
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 stuk landgoed in Frankrijk zullen wij, Joey en Silke, jou een week lang
begeleiden om het beste uit je muzikale zelf te halen.
Wij staan klaar om al je muzikale vragen te beantwoorden ongeacht het niveau. Iedereen
die zijn creatieve muzikaliteit op een ontspannen manier wil ontwikkelen, is welkom om
samen met ons te genieten van een fijne omgeving, goede wijn en bijzonder gezelschap.
Aan het einde van je workshop heb je een goed beeld van wat er komt kijken bij het
schrijven van een tekst en lied, hoe je je woorden en gevoel om kunt zetten in een
akkoordenschema en heb je misschien wel je eigen lied geschreven! Aan het eind van de
workshopweek is er de mogelijkheid om je lied uit te voeren voor je mededeelnemers
tijdens het feestelijke eindconcert.
Is je interesse gewekt? Geef je op! Laat het ons weten zodat we met elkaar in contact
kunnen komen. Wij kijken er naar uit om samen met jullie, er een creatieve en
enerverende vakantie van te maken!
Mochten er specifieke dingen zijn die je zou willen leren op deze muzikale doe-vakantie,
laat het ons vooral weten! Het lesprogramma is flexibel en wordt op het individu
afgestemd.
Wij hopen jullie snel te ontmoeten!
Kijk voor praktische informatie op de website www.ateliersleslandes.com.

Met de muzikale groetjes

Joey en Silke

