
REVIEWS VAN DE SINGERSONGWRITING WORKSHOP 2021 ONDER BEGELEIDING VAN UNA BERGIN 

EN JOHANNES KAPTEIJN 

 

Erik-Jan Hertogs (3 X meegedaan aan deze workshop) 

De locatie is sfeervol, inspirerend, multifunctioneel (er zijn veel ruimtes om te oefenen, te 

ontspannen  en om op te treden)  (…)   Het gebouw heeft een geweldige sfeer. Mooi dat het hier en 

daar overwoekerd is.  In de omgeving kan je heerlijke, gevarieerde wandelingen maken. wandelen. 

De sfeer in de groep was fijn. 

 

Marjolein Leijdekker (2 X meegedaan aan deze workshop) 

Wat hadden we een heerlijke groep de sfeer was gemoedelijk en veilig. (…) 

Heerlijk om in deze omgeving de hele week met muziek bezig te zijn. De gezelligheid, elke avond 

optreden, heerlijk eten, mooie omgeving, het gevoel welkom te zijn en ondertussen veel nieuwe 

dingen leren maken deze week tot een groot feest. 

 

Monica Broekmans (2 X meegedaan aan deze workshop) 

(…) Alles is even fantastisch en ik doe dit jaar zeker weer mee. (…) 

 

Mirjam S 

Wat ik wel heel leuk heb gevonden is het feit dat er elke avond optredens waren en dat je daar 

naartoe werkte!! En ik vond het kampvuur ook steeds heel leuk en ook Zorro geweldig! Ik heb Eric en 

Jantje als heel gastvrij ervaren en dat je steeds muziek kon maken waar dan ook.  

 

Ron Aarts 

Een fijne locatie om de creativiteit uit jezelf te halen . Prima verzorgd en een ongedwongen sfeer. 

Zelfs de hond is top. 

 

Mirjam van der Veer 

Als je je songwriting skills wil verdiepen en verbreden, dan ben je bij deze week op de goede plek. 

Aan het juiste adres. Je werk laten horen, muzikaal en tekstueel verder ontwikkelen. Het kan 

allemaal. De betrokken begeleiding wordt afgestemd op waar jij als muzikant en uitvoerder zit en 



mee verder wil. De perfecte combinatie van ontspanning en toch bezig zijn met een gezamenlijke 

passie. Het recept voor een leuke week.  

 

 

 

 

 

 


