VERDERE INFORMATIE
De workshops
kunnen in een ruime zaal van de harmonie,
fanfare, brassband plaatsvinden. We
gebruiken naast de instrumenten die de
opdrachtgever zelf heeft ook eigen
instrumenten die we meebrengen.

drums(r)ecreatief
Hafabra,Hafabra,Hafabra,
ESDÉ

De contactpersoon
van onze workshop is Stijn Derwig.
Adres: Kuiperstraat 5
5041 GN Tilburg
Tel: 013 87 95 688
E-mail: contact@ritmeworkshops.com

(Workshops en Concerten)
"van Samba tot Afro"
ritme

Voor verdere informatie
over de workshops kunt U altijd bij hem
terecht.
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Sla uw slag met ons mee.
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DOELSTELLING

ALGEMENE INFORMATIE

Stijntot
Derwig
Van Samba
Afro
is afgestudeerd
alseen
Docerend
Esdé(Stijn
Derwig) heeft
programma
ontwikkeld voor de hafabrawereld dat in
het teken van "spelen" staat.
De bedoeling van dit programma is dat het
als extra programma onderdeel wordt
aangeboden.
Ook kan het programma gegeven worden,
bijvoorbeeld als feestelijke ondersteuning
van een jubileum of opening van een nieuw
seizoen.
Ik verzorgen dit programma met één of
meerdere docenten, naar gelang het
aantal leerlingen.
Ritmische en/ of melodische slagwerkinstrumenten zorgen ervoor dat de repetitie,
het jubileum of de opening van het seizoen
verandert in een niet alleen leerzame maar
ook gezellige tijd waarin samen actief
gemusiceerd wordt om de onderlinge band
te versterken.
Afhankelijk van de beschikbare tijd en
wensen van de opdrachtgever kan er ook
uitleg worden gegeven over de diverse
afrikaanse en braziliaanse slagwerkinstrumenten. We denken dan bijvoorbeeld
aan de surdo, de tambourime, de agogo bel,
de djembeh en andere afro-percussie
instrumenten.

De doelstelling
van de workshop is om op een simpele
ritmische en melodische manier tot spelen
te komen. Hiervoor hebben we een
programma ontwikkeld dat "spelenderwijs"
aan de leerlingen wordt gepresenteerd.

Stijn Derwig
is afgestudeerd als Docerend en Uitvoerend Musicus aan het Brabants Conservatorium te Tilburg, speelt drums,
vibrafoon, marimba, percussie, klassiek
slagwerk en piano en is daarnaast ook actief
als componist. Hij speelt als free-lancer in
verschillende orkesten en projecten.

De doelgroep
zijn de (jeugd)leden van de harmonie,
fanfare, brassband.
De workshop
kan in of buiten de normale repetitieavond
plaatsvinden. We hebben diverse
programma's( b.v. een samba- muziek
workshop, een afrikaanse muziek workshop
of combinaties van deze workshops)
ontwikkeld op diverse niveaus.

