
Doe	  mee	  aan	  de	  workshop	  van	  Lucy	  Woodward	  en	  presenteer	  jezelf	  op	  
Cultura	  live!	  

	  

Lucy	  Woodward	  is	  een	  bekende	  Amerikaanse	  zangeres	  die	  over	  de	  hele	  wereld	  tourde	  met	  
Rod	  Stewart,	  Chaka	  Khan,	  Celine	  Dion,	  Carole	  King	  en	  Joe	  Cocker.	  En	  met	  de	  band	  Snarky	  
Puppy	  nam	  ze	  op	  onlangs	  het	  nummer	  “Too	  hot	  to	  last”	  op.	  

In	  juni	  is	  Lucy	  in	  Nederland	  voor	  een	  aantal	  optredens	  
met	  Nederlandse	  musici.	  En	  zal	  ze	  exclusief	  voor	  
Muziekplein	  Ede	  een	  workshop	  verzorgen.	  Jouw	  kans	  
dus	  om	  mee	  te	  doen!	  	  

Wat	  ga	  je	  leren?	  	  
Lucy	  Woodward	  heeft	  een	  schat	  aan	  ervaring	  opgedaan	  
door	  alle	  optredens	  en	  opnames	  die	  ze	  heeft	  gedaan.	  Ze	  
gaat	  je	  eerst	  wat	  vertellen	  over	  haar	  eigen	  carrière:	  van	  
haar	  eerste	  100$	  die	  ze	  als	  16-‐jarige	  verdiende	  tot	  
optredens	  met	  Rod	  Steward	  in	  stadions.	  	  
Daarna	  krijgen	  een	  aantal	  deelnemers	  de	  kans	  om	  één	  
song	  die	  ze	  hebben	  voorbereid	  met	  Lucy	  in	  te	  studeren.	  	  
Je	  leert	  meer	  over	  bijvoorbeeld	  ademtechniek,	  
performance,	  repertoirekeuze,	  songschrijven	  en	  
emotie.	  Verder	  vertelt	  Lucy	  uitleg	  over	  ‘voice	  care’,	  

(voor	  je	  stem	  zorgen),	  opwarmen,	  ladders,	  zenuwen	  en	  podiumangst.	  En	  over	  goede	  
toonsoort,	  techniek	  en	  toon,	  vibrato,	  voordracht	  en	  het	  vinden	  van	  je	  eigen	  ‘sound’	  versus	  
het	  imiteren	  van	  bekende	  zangers	  en	  zangeressen.	  	  
	  
Praktische	  informatie	  
De	  workshop	  zelf	  vindt	  plaats	  op	  8	  juni	  in	  de	  theaterzaal	  van	  Cultura	  Ede,	  tussen	  19.00	  en	  
21.30.	  De	  presentatie	  op	  Cultura	  Live!	  vindt	  plaats	  op	  16	  juni	  tussen	  17.00-‐17.45	  uur.	  Op	  de	  
workshop	  kunnen	  er	  maximaal	  12	  leerlingen	  actief	  meedoen	  (zelf	  zingen),	  maar	  je	  kunt	  de	  
workshop	  ook	  bijwonen	  zonder	  mee	  te	  zingen.	  Er	  zijn	  dus	  drie	  type	  deelnemers:	  	  
-‐	   1.	  Alleen	  bijwonen	  
-‐	   2.	  Bijwonen+zingen	  
-‐	   3.	  Bijwonen+zingen+presenteren	  
Bij	  optie	  2	  en	  3	  hebben	  leerlingen	  van	  Muziekplein	  en	  Cultura	  voorrang.	  	  
	  
Voorbereiding	  
Als	  je	  wilt	  zingen,	  neem	  dan	  een	  duidelijke	  akkoordensheet	  van	  het	  lied	  mee.	  Er	  is	  een	  
pianist	  aanwezig	  om	  je	  te	  begeleiden.	  Het	  is	  eventueel	  ook	  mogelijk	  om	  een	  eigen	  begeleider	  
mee	  te	  nemen.	  Geef	  dit	  van	  te	  voren	  aan	  op	  het	  inschrijfformulier.	  



Aanmelden	  
Het	  inschrijfformulier	  kun	  je	  vinden	  op:	  www.kittymeijer.com/inschrijven-‐workshop-‐lucy-‐
woodward	  

Kosten	  
Door	  een	  bijdrage	  van	  Cultura	  kunnen	  de	  kosten	  beperkt	  blijven	  tot	  €15,-‐	  per	  deelnemer,	  
uiterlijk	  vóór	  5	  juni	  over	  te	  maken	  op	  NL18	  INGB	  0007	  2734	  35	  van	  Stichting	  Worldtown	  
Music	  te	  Den	  Haag.	  Onder	  vermelding	  van	  je	  naam,	  email	  en	  ‘workshop	  Lucy’.	  Je	  ontvangt	  
dan	  per	  mail	  een	  ontvangstbevestiging.	  Er	  wordt	  in	  de	  prijs	  geen	  onderscheid	  gemaakt	  of	  je	  
alleen	  bijwoont,	  of	  ook	  gaat	  zingen.	  	  

Mochten	  er	  meer	  aanmeldingen	  zijn	  voor	  de	  workshop,	  dan	  zullen	  we	  een	  extra	  workshop	  
proberen	  te	  organiseren.	  	  	  

Vragen?	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Edgar	  van	  Asselt	  via:	  
! E-‐mail:	  worldtownmusic@gmail.com	   	  
! Telefoon:	  +31-‐617068566	  

Deze	  workshop	  wordt	  mogelijk	  gemaakt	  door:	  	  

	  	   	  


