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De tweede serie (B) begint op
donderdag 21 maart, is om de 14 dagen
en is 4 keer en is voor de GC-harmonika

Workshop B: Zweeds.
Veel muziek uit Zweden staat in
3/4 maat. De afgelopen keren
zijn Hambo en Polska aan bod
geweest, deze keer aandacht
voor andere 3/4 maten zoals
Mazurka en Slängpolska. Maar
ook andere danstypes zullen
weer aan bod komen.
Wil je kennismaken met Zweeds
dansrepertoire, dan is dit de
ideale gelegenheid.

 Alleen voor handige spelers!

Geplande data eerste serie (A):
  8/1, 22/1, 5/2 en 19/2 2013
Tijd: 19.30-21.30 Heen en Weer

  
Geplande data tweede serie (B):
  21/3, 4/4, 18/4 en2/5 2013
Tijd: 19.30-21.30 Zweeds

  
Voor beide series geldt:
Prijs: ! 85,- per workshop
Plaats: Achterzaal van de Kerk
  Plantsoen 16, De Wilp

Harmonika-cursussen in
De Wilp

Ook dit seizoen bestaan de 
Harmonika-cursussen in de Wilp weer
uit een workshop-serie op de
dinsdagavond en later in het seizoen een
serie op de donderdagavond. Per serie is
er maar één thema. De workshop is van
19.30 tot 21.30 met een korte pauze.

De eerste serie (A) begint op dinsdag
8 januari, is om de 14 dagen en is 4 keer
en is voor bespelers van een
CF-harmonika.

Workshop A: Heen en weer
Zoals de naam al zegt vormt het
heen-en-weren het hoofdthema
voor deze avonden.
Het is soms noodzakelijk om
heen en weer te spelen en soms
is het gewoon mooier. Er is goede
techniek voor nodig om het mooi
te laten klinken. Daarom in deze
workshop een combinatie van
theorie (hoe doe je het het
best) en praktijk (melodieën met
heen en weer)

Let OP:
  een cursus gaat pas door bij voldoende deelnemers.
         Geef je dus snel op!
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Beste mensen,

Voor de cursus Heen en Weer in De Wilp was zoveel belangstelling dat die
helemaal vol is. Er stonden zelfs mensen op de wachtlijst. Daarom organiseer ik
deze cursus nog een keer.

2e cursus Heen en Weer (voor CF)
data: op de dinsdagen 26/2, 12/3, 26/3, 9/4
tijd:  19.30-21.30
kosten: !85,-
plaats: De Wilp, achterzaal van de kerk, Plantsoen 16

Voor deze cursus staan er al 7 mensen op de lijst, er is plaats voor 12 deelnemers.
____________________________________________________________

De cursus Zweeds staat aangekondigd voor GC-harmonika. Om ook mensen die
geen GC spelen in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met het mooie
Zweedse repertoire, is de cursus nu ook toegankelijk voor spelers van een CF.
Wat wel blijft is dat de cursus alleen voor handige spelers is. Het gaat niet om het
aanleren van het repertoire, maar om hoe je dit repertoire speelt.

Cursus Zweeds (voor GC en CF)
data: op de donderdagen 21/3, 4/4, 18/4 en 2/5
tijd: 19.30-21.30
kosten: !85,-
plaats: De Wilp, achterzaal van de kerk, Plantsoen 16

Ik hoop jullie op een van deze cursussen te zien,
Groet,

Frans Tromp
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Planning Voorjaar 2013

Ook deze keer weer de oproep om aan
te geven of je voor een bepaald thema
belangstelling hebt. Als er voldoende
belangstelling blijkt te bestaan, dan kan
ik een cursus organiseren.
Je krijgt dan een mail of je nog steeds
belangstelling hebt. Dan kun je je ook
daadwerkelijk opgeven.
Zo'n cursus kan ook op andere plaatsen
gegeven worden mits er voldoende
belangstellenden zijn.
____________________

Cursus Harmonieleer
Een cursus over de muziektheorie
achter de accoorden en over omgaan
met bladmuziek zonder cijfers.
(2 zaterdagen van 10.30 tot 15.30).
Kosten: ! 87,50 (incl. lunch)
Plaats: Groningen
Data: 26/1 en 23/2 2013
____________________

Privélessen
Ook voor mensen die privéles willen is er
plaats in Groningen. Lessen worden
gegeven in overleg.
Kosten: ! 132,- per 5 lessen van 1 uur.

Muziekschool Groningen

In 2013 zijn er aan de muziekschool in
Groningen geen harmonika-lessen
gepland voor CF-harmonika's.
Heb je vroeger les gehad op de
muziekschool en zou je dat eigenlijk wel
weer willen, geef dat dan aan mij door.
Ik kan dan kijken of er een kleine groep
te maken is met mensen van ongeveer
hetzelfde niveau. De lessen kunnen dan
bij mij thuis toch nog doorgaan.
Afgelopen jaar heeft een aantal mensen
hier al gebruik van gemaakt

Wel gaat er in januari een cursus voor
GC beginnen. Deze is gericht op het
spelen van BalFolk repertoire en is
gekoppeld aan een cursus voor strijkers
met als doel samen te spelen.

Op 9 januari 2013 is er een open les
voor mensen die geinteresseerd zijn in
deze BalFolk-workshop.

Docenten en Info:
De GC-cursus heeft Sandra de Jong en
Frans Tromp als docent voor de
harmonika en Jantien Schaap voor viool.
Deze cursus wordt georganiseerd door
de muziekschool in samenwerking met
trad.ft.

Voor info zie:
http://workshop.spansen.nl/
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26/4/2013: Optreden Spiers & Boden
 Oosterpoort, Groningen
__________________________

Activiteiten van anderen

20/2/2013: Optreden Bellowhead
 Oosterpoort, Groningen
__________________________

16/3/2013: Balfolk
 Muziekschool, Groningen
__________________________

Om vast te oefenen in Heen-en Weer:


