
Pop&Co Bandcoacing 2022-2023

Bespeel je een instrument of ben je een gedreven zanger(es) en wil je in een 
band spelen? Dan is Pop&Co Bandcoaching iets voor jou! Onder begeleiding 
van bandcoaches Joost van Sprundel en Kornelis Lievense maken we van jouw 
band een topband. Je repeteert wekelijks en leert, samen met je band, jouw 
favoriete nummers in jullie eigen stijl te coveren. Eigen nummers schrijven 
kan natuurlijk ook. Grijp je kans om op te treden op bijzondere plekken en doe 
zo de nodige ervaring op om zelfverzekerd op het podium te staan. Pop&Co 
is er voor alle leeftijden en voor beginnende of gevorderde muzikanten. Het 
volgen van individuele muzieklessen is niet verplicht voor deelname aan het 
bandcoachingsprogramma.

Jaarlijks organiseert Pop&Co een masterclass en optreden met bekende artiesten. 
De afgelopen seizoenen waren dat zeker niet de minsten; van Alain Clark en Lucas 
Hamming tot Trijntje Oosterhuis en de Marcel Fisserband. Daarnaast sluit Pop&Co 
elk jaar het cursusseizoen af met een groot muziekfestival waar alle bands 
optreden: Het Pop&Colour Festival in Sint-Oedenrode!

• Bandcoaching op één van onze leslocaties in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode;
• Je ontwikkelt jezelf als muzikant in een band;
• Kick off in de week van 5 september. Bestaande bands starten op en nieuwe bands worden samengesteld;
• Je krijgt 30 wekelijkse repetities met je band onder begeleiding van een van onze bandcoaches;
• Je geeft met je band minimaal vier optredens per seizoen inclusief deelname aan het Pop&Colourfestival op 18 juni ‘23;
• Je mag zelfstandig (extra) repeteren in een van de studio’s in de Popkelder op de Noordkade in Veghel;
• Je krijgt een workshop bandpromotie inclusief fotoshoot;
• Je krijgt één keer per seizoen een gezamenlijke masterclass van een muziekprofessional.

• Gedrevenheid, plezier en teamspirit om van je band een succes te maken;
• 100% inzet en aanwezigheid bij de (wekelijkse) repetities, optredens en masterclasses;
• Thuis repeteren, je eigen partijen instuderen zodat je goed voorbereid op de repetities komt;
• Samen met je bandleden maak je promotie voor de band en de Pop&Co activiteiten op je eigen socials en in je eigen
netwerk;
• Deelname aan een groepsapp. Om zo efficiënt mogelijk te communiceren maken we per band een groepsapp aan via
Whatsapp.

Wat bieden wij jou:

Wat vragen wij van jou:

Onze bandcoaches:

Kornelis Lievense coacht al vanaf 1997 veel verschillende bands. Sinds een aantal jaar vormt hij samen 
met Joost het ‘coachduo’ van Pop&Co Bandcoaching. Kornelis is altijd met muziek bezig. Hij speelt zelf 
ook in meerdere bands & projecten, staat wekelijks op het podium, wordt ingehuurd voor als freelancer en 
speelt in een eigen theaterprogramma. Gitaar spelen is zijn passie, hij verzorgt naast bandcoaching ook 
gitaarlessen bij Phoenix Cultuur. Maar eigenlijk is hij van alle markten thuis: van blaasinstrumenten tot 
toetsen, zang en ga zo maar door. Een muzikant pur sang!

Joost van Sprundel is een echte gitaarvirtuoos, maar voelt zich ook thuis op de drums en toetsen. Als 
sessiemuzikant werkt hij mee aan veel muzikale projecten. Joost heeft bijvoorbeeld gespeeld in de 
orkestbak van verschillende Joop van den Ende musicals zoals Ciske de Rat en Evita. Daarnaast organi-
seerde hij concerten en speelde hij met topmuzikanten zoals Eric Vloeimans en Fay Claassen op festivals 
als Jazz in Duketown en November Music. Sinds 2009 is hij een van de Pop&Co bandcoaches én geeft hij 
gitaarlessen bij Phoenix Cultuur. Kortom: Joost is altijd bezig met muziek!
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www.popencobandcoaching.nl


