
Popworkshops Bandweken 2022
Workshop Datum Inhoud Docent(en)

1
Ritmesectie jam: bas & 
drums

dinsdag 22 maart 19:
00-20:00 

Bas en drums worden niet voor niets de 
ritmesectie genoemd: deze twee instrumenten 
vormen het kloppend hart van een groovende 
band!
In deze workshop leer je hoe je alles uit deze 
samenwerking kunt halen om jouw band nóg 
meer te laten grooven en rocken.

Peter de Bye & Jasper 
Meurs

2

Zang begeleiden op gitaar, 
voor zanger(essen) en 
gitaristen

maandag 4 april 19:
00-20:00

Altijd al goed willen zingen en begeleiden op de 
gitaar? In deze workshop leer je hoe je als 
gitarist of zanger goed kunt begeleiden en 
zingen op de gitaar!

Stephan Jankowski & 
Yeattem Wong

3

Improviseren in een 
popsong (alle 
instrumenten)

woe 6 april 18:30-19:
30

Onze docent Pia Oberneuwirther leert je hoe je 
met een aantal noten een coole solo kan spelen 
in een popnummer. Ritme is hierbij heel 
belangrijk en natuurlijk uit je hoofd spelen. Pia Oberneuwirther

4
Stageperformance / 
PodiumKunst

woe 30 maart 19:30-
20:30

Zeker van jezelf maar meer inzicht over hoe je 
overkomt? Of juist faalangstig, of perfectionist? 
Het doel van deze workshop is jou te laten 
ontdekken hoe je overkomt op het publiek en 
hoe je daar zelf invloed op kunt hebben. Duur is 
een uur. José Bosschers

5
Homerecording met 
Cubase of Logic

dinsdag 22 maart 18:
00-19:00

Hou je van muziek maken en wil je leren hoe je 
eenvoudig je instrument(en) en je stem kunt 
opnemen? In deze workshop leer je het!  Louis Braam

6

Meerstemmig (leren) 
zingen/backing vocals 
(instrumentalisten ook 
welkom)

woe 23, 30 maart en 
6 april 17:00-18:00 
(workshop van 3 
lessen)

Achtergrondkoortjes, komen veel voor in veel 
verschillende stijlen binnen de popmuziek. Niet 
alleen zangers nemen deze voor hun rekening, 
maar juist ook de instrumentalisten. In deze 
workshop leer je samenwerken, backing vocals 
bedenken, samenklank en microfoontechniek. Je 
werkt zowel individueel als in groepjes. Deze 
workshop is iedere week tijdens de bandweken 
en duurt een uur. José Bosschers

7
Songwriting ánd 
singing/playing it

woe 23, 30 maart en 
6 april 18:10-19:40 
(workshop van 3 
lessen)

In deze workshop leer je hoe je start met het 
schrijven van een song, maar ook hoe je dit 
uitvoert als zanger. Het zit allemaal al in je, 
schrijf die song en zing/speel 'm zelf! De 
workshop van 1,5 uur is wekelijks tijdens de 
bandweken. José Bosschers

8 Vocal gym and workout
vrij 8 april 19:00-20:
00 

We combineren sport, mindfulness, en zang in 
deze workshop. Door deze 10 minuten durende 
workouts te doen, ben je voldoende opgewarmd 
om de longen uit je lijf te zingen, met een goed 
attitude en in een actiemodus. Mind, Body: 
VOICE! José Bosschers

9 Drumsound

di 29 maart 18:00-19:
00, do 7 april 17:00-
18:00 uur

Een workshop voor alle drummers en 
geïnteresseerden over het stemmen, dempen en 
toevoegen van samples op het drumstel. Voor 
alle niveau's interessant, en een belangrijk 
onderdeel van het drummen waar veel 
drummers nog weinig ervaring mee hebben. Jasper Meurs

10

Sampling/Live triggeren. 
Hybride drummen 
(elektrisch en akoestisch)

woe 23 maart 18:00-
19:00 uur en do 31 
maart 17:00-18:00 
uur

Voor drummers die met de SPD werken live, 
maar ook interessant zijn voor DJ's, 
frontmannen/vrouwen die wel eens meer willen 
doen vooraan op dat podium, of producers in de 
dop. Als het vooral drummers zijn die zich 
aanmelden wordt het meer een workshop 
hybride drummen. Jasper Meurs

11

Begeleiden op de piano, 
voor toetsenisten en 
zangers

ma 28 maart 16:00-
17:00

Speel je piano of zing je en wil je jezelf of een 
ander leren begeleiden? Meld je dan aan voor 
deze leuke workshop met techniek, tips en tricks 
van onze pianodocent Louis en zangdocent 
Yeattem!

Louis Braam & Yeattem 
Wong

12 Lezing Ska/reggae
ma 28 maart 20:00-
21:00

Elsie Reiziger neemt je mee naar de wondere 
wereld van de muziekstijlen Ska en Reggae!

13 Improviseren en soleren
woe 23 maart 20:00-
21:00

Leer improviseren en soleren op jouw instrument 
of stem! Delaney Nelom

14 Basics van de Synthesizer n.t.b. 
Hoe werkt ADSR, wat is het verschil tussen 
polyfoon/monofoon etc.

Delaney Nelom & Louis 
Braam

15

Hoe programmeer ik mijn 
piano/keyboard/synthesize
r voor een band?

ma 28 maart 19:00-
20:00

In deze workshop leer je hoe je geluiden kunt 
kiezen en programmeren voor je band!

16 Beats Maken (beginner)
woe 23 maart 16:00-
17:00

Leer de ins and outs van het maken van je eigen 
beats!  Spijk Groenendijk

17
Beats Maken 
(gemiddeld/gevorderd)

woe 23 maart 17:00-
18:00

Leer de ins and outs van het maken van je eigen 
beats!  Spijk Groenendijk

18
Rapworkshop met MC 
Reazun

woe 30 maart en 6 
april 16:00-17:00 (2 
workshops)

Leer je eigen rap schrijven, jouw verhaal op 
een beat rappen. MC Reazun begeleid jou in 
deze toffe rapworkshop! MC Reazun


