Singer songwriter workshop:
Creëren, samenwerken en optreden.
Wil jij:
-

je eigen stijl ontdekken?
pakkende teksten leren schrijven?
je zangtechniek verbeteren?
samenwerken in een inspirerende omgeving met andere aspirant singer songwriters?
jezelf nog beter kunnen begeleiden tijdens het zingen?
leren een geweldige performance neer te zetten?
leren om je liedjes over te brengen zonder spanning voor publiek?
Kortom:

-

Wil jij eigenlijk niks liever dan singer-songwriter worden?

Schrijf je dan nu in voor de singer songwriter workshop in Werkplaats Thiérache en kom deze zomer
bij ons je droom waarmaken!

In een week tijd gaan we lekker aan de slag met alle
facetten van het liedjes schrijven! Samen doen we in
workshops inspiratie op en werken we aan het
schrijven van mooie teksten. Je leert gevoel over te
brengen en mensen meer te raken met je teksten en
melodieën, je leert hoe je jezelf mooi kan begeleiden,
en je krijgt tips en tricks om van een eerste idee tot
een af liedje te komen.

De cursisten arriveren op zondagavond op onze locatie in Noord-Frankrijk. Dan is er gelegenheid om
kennis te maken met elkaar, de coaches Johannes en Charlotte, en de gastheer en gastvrouw Eric en
Jantje. Dagelijks wordt er door een geweldige kok uitgebreid ontbijt, lunch en diner bereid, zodat
iedereen verder helemaal kan opgaan in het liedjes maken. Want daar gaat het om! Elke dag
beginnen we na het ontbijt met een workshop. In de middag is er tijd om zelfstandig of in
groepsverband nieuw werk te maken, en elke dag eindigen we met een kampvuursessie op de
binnenplaats waar we als groep onze liedjes met elkaar delen.
Je eigen liedjes schrijven is heel persoonlijk. Ons doel is dat je gereedschappen krijgt die je het
zelfvertrouwen geven zodat je ze met je publiek kan delen. Elke stap in het proces word je actief
begeleid door ons, en wij zorgen ervoor dat je vol inspiratie naar huis gaat met niet alleen een
unieke ervaring, een reeks nieuwe eigen geschreven liedjes waarmee je het podium op kan, maar
ook een recording van één van jouw eigen songs!

