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TOONLIED
Lied Workshop, van schrijven tot uitvoeren
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Alles wat je moet weten om een lied te maken en/of uit te voeren. De onderdelen kunnen ook los
gevolgd worden. Gegeven door:

!Evi De Jean Theatermaakster, schrijfster, actrice en zangeres.

Heeft vijf muziektheater voorstellingen op haar naam staan. Won Publieksprijs Concours de la
Chanson 2010. Bracht onlangs haar cd ‘Melodie van een Reiziger’ uit. Is docent zang en
theatermaken o.a. aan Frank Sanders Academie en Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

!Jaco Benckhuijsen Songschrijver, producer en reiziger naar verlaten uithoeken.

Werkte met o.a. Alex Roeka en Renske Taminiau als producer, arrangeur, bandleider en pianist.
Won met Alex Roeka een Edison. Bracht onlangs zijn cd 'Feather Man’ uit. Is docent songwriting
op het Conservatorium van Amsterdam.
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Hoe schrijf ik een Liedtekst Zaterdag 22 februari, 10u-13u

Gegeven door Evi De Jean.
Elke deelnemer brengt een zelfgeschreven liedtekst mee (een werkversie), Nederlands- of
Engelstalig. Met deze teksten als uitgangspunt wordt er geslepen, geschrapt, geschreven en over
en weer geïnspireerd.

!Hoe componeer ik een Lied Zaterdag 1 maart, 10u-13u

Gegeven door Jaco Benckhuijsen.
Elke deelnemer brengt een zelfgeschreven lied mee (een werkversie). Aan de hand van deze songs
komen tips en tricks aan bod om je eigen lied te verbeteren en uit te breiden.

!Hoe zing ik een Lied Zaterdag 8 maart, 10u-13u

Gegeven door Evi De Jean.
Tijdens deze workshop zangtechniek leer je hoe je jouw stemgeluid kunt verbreden en kunt
inzetten om een lied persoonlijk te kleuren. Elke deelnemer brengt een lied naar keuze mee (eigen
lied of cover in eender welke taal, genre lichte muziek). Je leert door zelf te doen en door te kijken
naar de anderen.

!Hoe breng ik een Lied Zaterdag 15 maart, 10u-13u

Gegeven door Evi De Jean.
Tijdens deze workshop liedinterpretatie leer je een lied eigen te maken. Aan de hand van een
meegebracht lied naar keuze (eigen lied of cover in eender welke taal, genre lichte muziek)
onderzoek je welk verhaal je lied vertelt en hoe je dit overbrengt op een publiek. Begeleid door
jezelf of door Evi op piano. Je leert door zelf te doen en door te kijken naar de andere moedige
deelnemers.
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Bij TOON Westergasterrein Amsterdam

Kost per workshop 25,- / hele pakket 100,Inschrijven vóór 15 feb via info@evidejean.com
Gaat door vanaf 10 deelnemers, max 15
www.evidejean.com

www.jacobenckhuijsen.com

www.toon-amsterdam.nl

