
      
 

 
Brochure feest-CD workshops in de Teejay Studio te Amsterdam 
 
 
Het product: 

Tijdens een CD-workshop in de gezellige Teejay Studio neem je onder leiding van de  ervaren coach en producer 
Thijs de Melker (bekend van o.m Kinderen voor Kinderen, en audio-regie Vrienden van Amstel Live) in een paar uur 

tijd een eigen lied op. Het door jou/jullie ingezongen nummer wordt vervolgens op een cd gebrand en ook als ringtone 
gemaild. Zo’n cd is een uniek en persoonlijk cadeau voor bijvoorbeeld een vriend of vriendin die gaat trouwen, een 
collega die afscheid neemt, of voor een kind dat jarig is. Maar ook verenigingen kunnen hun clublied bij ons komen 
opnemen.   
 
Elk liedje wat geschikt is voor een gezelschap mag worden ingezongen en uitgevoerd. Overleg wel even vooraf met 
de producer, liefst meer dan week van tevoren. Ook mag je een opname/karaokeversie meenemen, opsturen όf… je 
schrijft vooraf een eigen liedje. Als je besluit een bestaand nummer te gebruiken, dan raden wij je aan om een eigen 
tekst te schrijven. Dat maakt je cadeau natuurlijk veel persoonlijker en de opname meer bijzonder! 
 

Feestje?! 
Tijdens de workshop laat je het achterste van je tong zien en er moet worden samengewerkt en –gezongen. Kortom, 
een dagje teambuilding met een artistiek eindresultaat.  Dus ook mensen die een gezellige en muzikale invulling 
willen geven aan een personeelsfeestje, vrijgezellenfeest of een kinderpartijtje…zijn hier aan het juiste adres.  
 
Het maximum aantal mensen dat terecht kan in Studio Teejay is 16. Bij grotere aantallen kunnen we eventueel 
gesplitst opnemen. Grotere groepen (tot ca. 40 personen) kunnen via Teejay geboekt op een nader te bepalen 
locatie. 
 
Het proces: 

Het zingen en opnemen op de dag zelf is een bijzondere gebeurtenis. Geen zang- en/of opname ervaring? Geen 
probleem. Producer Teejay/Thijs neemt je mee aan de hand in dit creatieve proces.  
Kan je redelijk of zelfs steengoed zingen, dan is dat mooi meegenomen. Heb je je ermee verzoend dat je niet zo goed 
kan zingen, dan zou je nog raar en verrast kunnen opkijken… 
De producer vertelt je de tips and tricks die ook professionele artiesten gebruiken om hun zangtechnieken en hun 
performance  te verbeteren. Je zult versteld staan van het resultaat. Wil je het nóg professioneler aanpakken? Dan 
kun je overwegen om tijdens de workshop een toegewijde zangcoach in te schakelen.  
 
Hoe verloopt de workshop: 

Een workshop duurt drie uur. In de eerste helft van de workshop krijg je de basis zangtechnieken uitgelegd en heb je 
inzicht in hoe ‘samenzingen’ op z’n mooist klinkt. Vervolgens gaan we alles gedetailleerd opnemen. Na een korte 
pauze, bijvoorbeeld in het café boven de studio, nemen we de solo’s op. Als die erop staan mixt de producer de CD 
af. Na plusminus een half uur à drie kwartier kan het resultaat beluisterd worden.  
Van dit schema kan natuurlijk afgeweken worden. Dat mag je zelf, in goed overleg met ons, bepalen.  
 
Prijzen: 

 

 € 300,--  per groep t/m 10 personen. Duur 3 uur inclusief eindmixage.  
Vanaf de 11e persoon geldt een toeslag van € 30,-- euro pp.  
Inbegrepen: twee master CD’s en voor iedereen de ringtone/mp3 van het eindresultaat.  Voor particulieren is 
deze prijs inc 21 % btw. Voor bedrijven en bookers zijn deze prijzen ex 21 % btw 
 
 
NB:  
Voor kinder- en jongerengroepen (tot 18 jaar) gelden aangepaste lagere prijzen!  (€ 200,-- inc btw  t/m 
10 kids/jongeren, vanaf 11e deelnemer 20,- pp. Duur 2,5 uur incl eindmix door de producer) 

 
 
 
 

 
 
Extra’s: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Thijs_de_Melker


 

 Het inhuren van een zangcoach kost € 200,--  (Elly Machtel van http://www.zingenindezon.nl). Voor 

kindergroepen : € 150,--  
 

 Extra cd’s laten branden kost €  2,50,-- per CD.  Als je meer dan 2 cd’s wilt, meld dit dan svp van te voren.  
 
Een optie op een CD-workshop is geldig tot één maand voor aanvang. Daarna kan er overboekt worden. 
 

 Informeer bij Teejay naar de prijzen voor een workshop en opname op locatie. Hierbij is een extra zangcoach 
verplicht. 

 
Annulerings-voorwaarden: 

 
Als een aangevraagde en per email gereserveerde, geboekte en bevestigde CD-workshop bij Teejay korter dan 2 
maanden van te voren wordt afgezegd, dan wordt 25% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht.  
 
Als een aangevraagde en per email gereserveerde, geboekte en bevestigde CD-workshop bij Teejay korter dan één 
maand van te voren wordt afgezegd, dan wordt 50% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht.  
  
Bij afzegging van een gereserveerde en geboekte cd-workshop bij Teejay minder dan een week van tevoren wordt 
100% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht.  Voor bovenstaand geldt: behalve bij aantoon- en 
bewijsbare overmacht. 
 
Calamiteiten: 

De klant is tijdens de workshop verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten en schade hunnerzijds zoals schade aan 
microfoons of oneigenlijk gebruik van het instrumentarium. De schade kan direct na afloop worden verhaald of via de 
verzekering van klant/opdrachtgever. 
 
Alcohol: 

Dronkenschap wordt in de studio niet getolereerd, deelnemers in kennelijke staat worden uit de studio verwijderd of 
worden vooraf de toegang ontzegd. Wat drankjes of hapjes tussendoor of terplekke is natuurlijk geen enkel probleem. 
 
Routebeschrijving: 

Studio Teejay vind je op het adres Rietlandpark 389 in Amsterdam Oost, oostelijke eilanden, richting KNSM, naast het 
Lloyd Hotel, t/o de Jumbo van winkelcentrum Brazilië.  
De studio zit in het zg. “Quarantaine Gebouw” onder café/restaurant Bombarie in het souterrain. (zie “Kornuit” 
uithangbord zijkant gebouw t/o de Jumbo). Aanbellen bij Teejay nr. 389 (grijze deur rechts) onderste bel. Ook kan je 
via het café naar binnen (middelste deur). Vraag dan naar Thijs.  
 
NB: dit gezellige café bevindt zich pal boven de studio. Gasten kunnen hier onder ’t genot van een drankje en hapje 
pauzeren. Als u wilt dineren voor of na de workshop dan kunt u bellen met Bombarie om te reserveren op tel: 020 – 
419 4433. Zie ook: https://bombarie.amsterdam/  
 
OV:  

Tram 26 richting IJburg vanaf het Centraal Station gaat zo’n 6 keer per uur. Uitstappen halte Rietlandpark (3e halte), 
links de tram uit, (rol)trap op, linksaf naar het Quaraintaine Gebouw. Of neem de tram 17 die rond ’t centrum rijdt, 
Halte Rietlandpark. 
 
Auto:  

Vanaf de ringweg Amsterdam Oost afslag S114 (centrum, Artis) of zie Teejay Studio via Google Maps. 
 
Parkeren kan in de P-garage van winkelcentrum Brazilië, eerste anderhalf uur is daar gratis, daarna 2,50-- euro per 
uur. De ingang is onder de Albert Heijn. De P-garage sluit om 22.00 uur!  
 
Op de Oostelijke Handelskade is het betaald parkeren van 9 tot 24uur. Let op: er wordt streng gecontroleerd.  
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