
Trekharmonicaworkshops 2019 Remco Sietsema 
Amsterdam. 
Tijdens deze toegankelijke verdieping in de trekharmonica houd je je bezig met ritmiek en 
lyriek, leer je verschillende bas- en melodievariaties kennen en train je het spelen in een 
groep. 
Je zal je bezig gaan houden met het ontwikkelen van dynamiek, balgbeheersing en 
ritmische accenten, maar ook met hoe je vervolgens van deze technische elementen een 
muzikaal geheel maakt.  
Ook wordt aandacht besteed aan coördinatietechniek tussen rechter- en linkerhand.  
Aan de hand van nieuwe liedjes en een energieke en beeldende lesmethode, behandelt 
Remco deze elementen en meer.  
Na deze workshopserie heb je nieuw repertoire en verfijnde technieken die je altijd kunt 
toepassen op jouw eigen bestaande repertoire.  
(Enige) spelervaring is vereist. 

Data 
- zaterdag 12 januari ‘19 
- zaterdag 2 februari ‘19 
- zondag 24 februari ‘19 
- zaterdag 16 maart ‘19 
- zaterdag 6 april ’19  
 
- extra: zaterdag 20 april ‘19 

Programma  
11.00 - 12.30 workshop 
12.30 - 12.45 koffiepauze 
12.45 - 14.00 workshop 

Kosten   
€ 165,00 voor vijf workshopdagen. 
 
Inschrijven  
Inschrijven kan t/m maandag 7 januari door je naam, adresgegevens en telefoonnummer te mailen 
naar mail@remcosietsema.nl. Na de inschrijving ontvang je een factuur en bevestiging.  
De inschrijving is persoonlijk en definitief na betaling.  
 
Locatie  
Q-Factory 
Atlantisplein 1 
1093 NE Amsterdam 

NB 
• De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop 

bijtijds gecanceld en de betaalde inschrijfkosten gerestitueerd. 
• Het is niet mogelijk losse dagen te reserveren; de workshop wordt als reeks van vijf zaterdagen 

aangeboden. 
• Gemiste lessen worden niet ingehaald en er wordt geen restitutie op verleend. 
• Zaterdag 20 april is een extra dag die ingezet wordt wanneer een van de reguliere workshopdagen door 

(onvoorziene) omstandigheden van de docent uitvalt.  
• Bladmuziek wordt geleverd. Neem wel je eigen muziekstandaard mee.
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