
bedrijven en popei
BEDRIJFSFEESTJE OF TEAMDAG? DOOR SAMEN 
MUZIEK TE MAKEN HEEFT U NAAST EEN LEUKE 
ACTIVITEIT EEN GOED TEAMBUILDINGS-PROCES.

Leer uw collega’s van een hele andere kant kennen bij POPEI! 
Groepsworkshops bij POPEI organiseert u overzichtelijk en 
snel. In ons aanbod vindt u de mogelijkheden.

aanbod

sing out loud
(zangworkshop)

create
(songwriting workshop)

popband
(workshop samenspel)

straatvuil
(percussie workshop)

lunch of diner

Contact: 
Leonie van Laarhoven (leonie@popei.nl)
Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl | 040 24 31 444

Wilt u graag meer weten over bedrijven 
bij POPEI of wilt u uw bedrijf inschrijven 
voor een van de workshops? Neem dan 
contact met ons op!



workshops bedrijven

STRAATVUIL (percussie workshop)
‘Straatvuil’ is een percussieworkshop zoals u die niet eerder heeft meegemaakt. 
Deze workshop leert u met uw collega’s samen te werken om tot een gezamenlijk 
ritme te komen. U gaat samen muziek maken, op alles behalve instrumenten. 
Met de populaire percussiegroep STOMP als inspiratie gaat de groep, samen 
met de docenten van POPEI, aan de slag om klank en ritme te onderzoeken 
en te ontdekken. ‘Straatvuil’ is een actieve en energieke workshop waarbij de 
deelnemer wordt uitgedaagd in zijn creativiteit. U leert creatief om te gaan met 
spullen die in eerste instantie straatvuil lijken. Door samen ritmes te maken leert 
u naar elkaar te luisteren en elkaars inbreng te waarderen.

CREATE (singer-songwriter workshop)
In ‘Create’ ontwikkelt u samen met een singer-songwriter een nummer met een 
thema wat uw bedrijf op dat moment aandraagt. Word zelf een songwriter door 
een lied te schrijven waarin u uw gevoel, ideeën of verhaal kan vertellen. U leert 
van een echte songwriter hoe je een tekst schrijft en hoe je van een tekst een 
lied maakt.

SING OUT LOUD (zang workshop)
Iedereen kan zingen. Leer dit samen door uw eigen geluid te ontdekken bij POPEI. 
Hoe komen klanken samen? In hoeverre verschilt uw stem met die van uw collega? 
‘Sing out loud’ is een grappige zoektocht met collega’s naar de geluiden waarvan 
u misschien niet wist dat u ze kon maken.

POPBAND (samenspel workshop)
Leer uw collega’s beter kennen door een workshop ‘Popband’ bij POPEI. Vandaag 
bent u zelf de popster. Wat komt er allemaal kijken bij een band en hoe werk je 
samen zodat je overtuigend op het podium staat? De workshopdocenten van 
POPEI staan klaar om deze geheimen te vertellen.

Eventuele speciale workshopverzoeken vooraf in samenspraak met workshopdocent!

Contact: 
Leonie van Laarhoven (leonie@popei.nl)
Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl | 040 24 31 444


