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Workshop B: Engels & Morris
Een cursus voor de gevorderde
CF-spelers. In Engeland zijn veel
spelers van naam met hun eigen
speelstijl oa John Kirkpatrick,
Andy Cutting, John Spiers en
vele anderen. Hoe verschillend
hun manier van spelen ook is, er
zijn grote overeenkomsten.
Die komen in deze cursus aan
bod. Het wordt een cursus met
veel spelen om de stijl te pakken
te krijgen.

De derde cursus begint op dinsdag
en wel op 5 november:
Workshop:

Deze workshop is om het
geleerde van de cursussen
Heen & Weer en Akkoorden in de
praktijk te brengen. Dus veel
spelen en geen nieuwe theorie.

Voor alle workshops in De Wilp staan
de data en prijzen op blad 2.

Cursussen in De Wilp          
              
Dit seizoen zijn er 3 cursussen
gepland. Elke cursus is weer
4 avonden van 19.30 tot 21.30 en is
op dinsdag of donderdag om de
14 dagen.

De eerste begint op dinsdag
10 september:
Workshop A: Akkoorden-schema's

De meeste spelers hebben ooit
wel eens een akkoorden-tabel
gekregen. Vaak ligt die ergens en
wordt er niets mee gedaan. Deze
cursus wil duidelijk maken hoe
belangrijk zo'n tabel is en
aangeven wat je er allemaal mee
kunt doen.

Omdat er veel belangstelling voor
was, is dit een herhaling van de
cursus van mei 2013.

De tweede cursus begint op
donderdag 17 oktober:

Beste mensen,

Hoewel de zomer net begonnen is, is het is weer tijd om plannen te maken voor
het najaar. Voor de meeste cursussen is het weer gelukt om de prijzen ook dit
seizoen weer niet te verhogen.
Hieronder het aanbod van trad.ft voor de komende tijd.
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Cursus Harmonieleer

Een cursus over de muziektheorie.
Hoe zitten accoorden in elkaar en
welke akkoorden passen er bij een
melodie. Akkoorden helpen je ook
zoeken naar een tweede stem.
Hoe krijg je melodieen met kruisen
en mollen passend voor je harmonika.
Dit is een theoretische cursus; dus
weinig spelen.
(2 zaterdagen van 10.30 tot 15.30).
Kosten:€ 87,50 (incl. lunch)
Plaats: Groningen
Data: 2/11 en 23/11 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.
_____
_____
_____
_____

Cursussen in De Wilp (vervolg)

Data:
Workshop A: de dinsdagen
 10/9, 24/9, 8/10 en 22/10
Workshop B: de donderdagen
 17/10, 31/10, 13/11 en 27/11
Workshop C: de dinsdagen
 5/11, 19/11, 3/12 en 17/12
Alle Workshops:
Prijs: € 85,- per workshop
Plaats:Achterzaal van de Kerk
  Plantsoen 16, De Wilp
____________________

BalFolk Groningen

In september organiseert trad.ft in
Groningen  weer een cursus
samenspelen voor viool en harmonika
met Balfolk als thema.
De docenten zijn Auke Eringa en
Jantien Schaap.
Wat betreft harmonika's is deze
cursus voor GC-spelers. Daarnaast
staat de cursus ook open voor
andere instrumenten met als doel
samen te spelen.
Info:
WORKSHOP.SPANSEN.NL
info@sidaro.nl
____________________
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Vorig jaar werd het voor het eerst
georganiseerd en het was een
prachtige dag. Reden genoeg dus om
ermee door te gaan. 

Docenten:
* Lieneke van der Veen, C/F
* Auke Eringa (klezmer), C/F
* Frans Tromp (speelmansmuziek),
C/F
* Arie van Lienen, G/C
* Herman van der Knaap,
mondharmonica
* Judica Lookman (samenspel
balfolk), C/F en andere instrumenten
* Herman Peenstra (samenspel
noord-europese muziek), accordeon
en andere instrumenten<br>
* Iris Ficker (nederbalkan), zang

Meer informatie over de workshops
en de docenten kun je lezen op de
webiste van Stichting Volksmuziek
Nederland
volksmuziek.nl/index.php?id=156
Voor vragen kun je contact opnemen
organisator Hanneke Meijer, tel:
050-3181919

Cursus op maat

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.
Voorbeelden zijn de cursussen
Heen en Weer en
Akkoorden-Schema's. Daar was
zoveel belangstelling voor dat die
nog een keer geweest is of
georganiseerd wordt..

__________________________
cursussen van anderen
________________________

Folk in Drenthe
Een dag met allerlei workshops
volksmuziek voor de trekharmonica,
mondharmonica, twee workshops
samenspel voor accordeon of
trekharmonica met andere
instrumenten en een workshop zang.


