VERDERE INFORMATIE
De workshops
kunnen in een ruime zaal van de harmonie,
fanfare of brassband plaatsvinden. We
gebruiken naast de instrumenten die men
zelf heeft ook eigen instrumenten die we
mee- brengen.
De contactpersoon
van onze workshop is Stijn Derwig.
Adres: Kuiperstraat 5
5037 41 GN Tilburg
Tel: 013 87 95 688
E-mail: contact@ritmeworkshops.com

drums(r)ecreatief

ESDÉ
(Ritme workshops en Concerten)
"ritmes leren via appels en peren "
Hafabra,Hafabra,Hafabra,

Voor verdere informatie
over de workshops kunt U altijd bij hem
terecht.

check www.ritmeworkshops.com
Sla uw slag met ons mee.

INHOUD

DOELSTELLING

ALGEMENE INFORMATIE

Derwig
RitmesStijn
leren via
appels en peren
is afgestudeerd
als Docerend
Slagwerkdocent
Stijn Derwig
(afgestudeerd
D.M en U.M aan het Brabants
Conservatorium) heeft voor de
hafabrawereld een nieuwe ritmeworkshop
ontwikkeld. De bedoeling van de workshop
is om de deelnemers en instructeur hand
vaten aan te reiken waardoor leerlingen die
moeite hebben met het leren tellen snel weer
bijraken en ook weer plezier krijgen in het
bespelen van hun slagwerkinstrumenten.
Bij deze workshop hoort ook een slagwerkmethodeboek vol met oefeningen en
aanwijzingen die ik gebruik om leerlingen
die niet snel noten kunnen lezen op een
gemakkelijke manier dit aan te leren en snel
gemakkelijke partijen te verzinnen voor
slagwerk muziek die ze wel kunnen spelen.

De doelstelling
De doelstelling van de workshop is om de
deelnemers en instructeur handvaten aan te
reiken waardoor leerlingen die moeite
hebben met het leren tellen snel weer
bijraken en ook weer plezier krijgen in het
bespelen van hun slagwerkinstrumenten.
Hiervoor hebben we een programma
ontwikkeld dat "spelenderwijs" aan de
leerlingen wordt gepresenteerd.

Stijn Derwig is afgestudeerd aan het
Brabants Conservatorium te Tilburg en
verzorgt naast ritmeworkshops ook de
directie / opleiding van de slagwerkgroepen
van Harmonievereniging St Remi uit Baarle
Nassau, Harmonievereniging De Eendracht
uit Raamsdonksveer en Muziekvereniging
Linfano uit Linschoten. Tevens is hij
verbonden als slagwerkdocent aan de
MuziekverenigingDe Scheldezonen uit
Hoogerheide en aan de Harmonievereniging
Barendrecht uit Barendrecht.

Ik verzorg deze workshop met één dan wel
meerdere docenten, naar gelang het aantal
deelnemers.

De doelgroep
zijn de (jeugdige) leerlingen van de
drumband, harmonie of fanfare.
De workshop
kan in of buiten de normale (slagwerk)
repetitie plaatsvinden.We hebben diverse
programma's ontwikkeld op diverse
niveaus.

