Willem Twee Studios
Kennismakingsworkshop
Kennismakings-workshop Willem Twee studios
Zaterdag of zondag, 14.00 – 17.00 uur
(zie Willem Twee website voor definitieve datum)
Deelnamekosten: 30,- euro / Maximum aantal deelnemers: 10
Deze zaterdag- of zondag-middag workshop is bedoeld voor eenieder die graag
een keer een introductie wil krijgen in de wereld van de elektronische muziek, en
tevens voor diegene die een cursus wil gaan volgen bij de Willem Twee studios
maar nog niet precies weet waar de voorkeur naar uitgaat.
Je krijgt een uitgebreide rondgang in onze studio’s met demonstraties, tekst en
uitleg over onze apparatuur uit de jaren 50 en 60, en je maakt kennis met de
analoge synthesizers uit de jaren 70 en 80.
Als deelnemer aan deze workshop ga je ook praktisch aan de gang; je maakt een
mixage met door jou zelf afgestelde toongeneratoren en je kunt gaan spelen op
een van onze historische synthesizers.
Inschrijven voor deze workshop kan via een ticket in de agenda van de Willem
Twee website: https://www.willem-twee.nl/ (filter op: ‘Analoge studio’)
Voor meer informatie: studios@willem-twee.nl

Willem Twee Studios
Preface to the Willem Twee studios

Workshop: preface to the Willem Twee studios
Saturday or Sunday, 14.00 – 17.00 hrs
(See Willem Twee website for exact date)
30,- euro / Maximum participants: 10
This workshop on saturday or sunday afternoon is intended for everyone who
wants to get introduced to the world of electronic music, and also for everyone
who plans to follow a course at the studios but hasn’t made up their minds in what
course to follow.
You will get acquainted with the studios. The studio equipment from the fifties and
sixties will be demonstrated and explained, and the analogue synthesizers from
the seventies and the eighties will be introduced.
As attendant of this workshop you will also be able to work in the studios yourself;
you can make a mix with our sound generators and you can play on our historic
synthesizers.
You can subscribe via a ticket on the Willem Twee website - agenda :
https://www.willem-twee.nl/ (search on: ‘Analoge studio’)
For more information contact: studios@willem-twee.nl

