VERDERE INFORMATIE
De workshops
kunnen in een ruime zaal plaatsvinden. Ik
gebruik eigen instrumenten die ikzelf
meebreng.
De contactpersoon
van deze workshop is Stijn Derwig.
Adres: Kuiperstraat 5
5037 41 GN Tilburg
Tel: 013 87 95 688
Mobiel: 06 10 676 177
E-mail:
contact@ritmeworkshops.com

drumsrecreatief

ESDÉ
(Workshops en Concerten)
"managementdrummen"
ritme

Voor verdere informatie
over de workshops kunt U altijd bij hem
terecht.
© Tineke de Jong
Ga naar: www.ritmeworkshops.com

Sla uw slag met ons mee.

© René van Boxtel

INHOUD

DOELSTELLING

Derwig
Spelen Stijn
op de managementdrumdag
is afgestudeerd
alseen
Docerend
Esdé(Stijn
Derwig) heeft
ritmeworkshop programma ontwikkeld dat
in het teken van "spelen" staat.
De bedoeling van dit programma is dat het
aangeboden wordt om met elkaar op een
actieve manier beter te leren samenwerken,
het zogenaamde wij-gevoel ontwikkelen
(managementdrummen.
Ik verzorg dit programma met één of

De doelstelling
van de workshop is om op een ritmische en
melodische manier tot spelen te komen en
om de deelnemers uitleg te geven over de
diverse slaginstrumenten. Hiervoor hebben
we een programma ontwikkeld dat
"spelenderwijs" aan de deelnemers wordt
gepresenteerd.

meerdere docenten, naar gelang het aantal
deelnemers.

Ritmische en/ of melodische slagwerkinstrumenten zorgen ervoor dat er tijdens de
teambuildingsdag aktief gemusiceerd
wordt.
De kroon op het werk is dat er op het einde
van de workshop gezamelijk muziek
gemaakt kan worden. Ook is het
desgevraagd mogelijk dat er uitleg wordt
gegeven over de diverse
slagwerkinstrumenten. We denken dan
bijvoorbeeld aan het drumstel, de marimba,
de vibrafoon en andere afro-percussie
instrumenten.

De doelgroep
zijn de deelnemers aan de management
drumactiviteit
De workshop
kan aan het begin of einde van een
management drumdag plaatsvinden. Ik heb
diverse programma's voor de verschillende
deelnemers gemaakt op diverse niveaus.

Ritmeworkshop als kinderactiviteit.

ALGEMENE INFORMATIE

Stijn Derwig
is afgestudeerd als Docerend en Uitvoerend Musicus aan het Brabants Consvatorium 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, en organiseert al
vanaf 1992 ritmeworkshops voor iedereen
die met een groep slagwerkritmes wil leren
spelen.
Zijn aanbod is heel divers, waaronder ook
deze ritmeworkshop voor kleine bedrijven
als managementdrummen activiteit

Ritmeworkshop als vrijetijdsbesteding.

