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De tweede cursus begint op
donderdag 20 februari:
Workshop B: Oude Muziek

Een cursus voor de gevorderde
CF-spelers.
Het is opvallend hoe mooi soms
muziek uit de 18e eeuw te spelen
is op harmonika. Het lijkt soms
wel of die er voor geschreven is.
In deze workshop vormt deze
muziek (1- en 2stemmig)het
lesmateriaal.

Workshop B: de donderdagen
 20/2, 6/3, 3/4 en 17/4
 Deze workshop is 4 avonden en 
 geen workshop op 20/3.
Prijs: ! 85,-

Alle Workshops:
Plaats:Achterzaal van de Kerk
  Plantsoen 16, De Wilp

Cursussen in De Wilp          
              
Dit seizoen zijn er 2 cursussen
gepland. Elke cursus is weer van
19.30 tot 21.30.
De eerste begint op dinsdag
28 januari:
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, heeft deze cursus hetzelfde
thema als de cursus van mei 2013,
maar wel met een andere inhoud.

Workshop A: de dinsdagen
 28/1, 11/2, 25/2, 11/3 en 25/3
 Deze workshop is 5 avonden.
Prijs: !99,-

Beste mensen,

Een goede kerst en een goed 2014 gewenst.
Dit is ook een goede tijd om je af te vragen of je volgend jaar nog weer een
cursus zult gaan volgen en zo ja, welke.

Hieronder het aanbod van trad.ft voor de komende tijd.
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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
meerdere keren gegeven is.

__________________________

Nieuw in Groningen!!

Op de 4e zondag van de maand

"Muzikanten met een Verhaal"
een lezing/concert waarbij één
muzikant centraal staat.
Planning:
26/1: Frans Tromp
23/2: Harry Dijkstra
23/3: Geert OudeWeernink

Meer informatie:
Sidaro
Facebook

BalFolk Groningen

In januari is er 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:
Site van Sidaro
Mail: info@sidaro.nl
Opgave:frans.tromp@xs4all.nl
____________________

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.
____________________

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

http://sidaro.nl/nieuws#Sidaro
https://www.facebook.com/events/460751817364171/#Facebook

