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BalFolk Groningen

In september begint er in Groningen 
weer een cursus voor GC. Deze is
gericht op het spelen van BalFolk
repertoire en is ook open voor
andere instrumenten met als doel
samen te spelen.
Definitieve publiciteit voor deze
cursus volgt nog.
____________________

Cursus Harmonieleer

Een cursus over de muziektheorie
achter de accoorden. Hoe zitten ze
in elkaar en welke akkoorden passen
er bij een melodie.
Dit is een theoretische cursus; dus
weinig spelen.
(2 zaterdagen van 10.30 tot 15.30).
Kosten:€ 87,50 (incl. lunch)
Plaats: Groningen
Data: 25/5 en 15/6 2013
____________________

Cursussen in De Wilp          
              
Ook voor deze serie is de cursus
weer 4 avonden van 19.30 tot 21.30
en begint op dinsdag 14 mei, is om de
14 dagen en is voor bespelers van
een CF-harmonika.

Workshop: 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.

Prijs: € 85,- per workshop
Plaats:Achterzaal van de Kerk
  Plantsoen 16, De Wilp
Data: 14/5, 28/5, 11/6 en 25/6
____________________

Beste mensen,

De eerste serie cursussen zit er al weer bijna op. Het is nog geen lente, laat
staan zomer. Tijd dus voor nog een cursus.
Hieronder het aanbod van trad.ft voor de komende tijd.
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Optredens

13/4/2013
Opendag bij Berend en Tjitske Kok.
Veel optredens (zie de site).
Speciale aandacht voor GLOP.
GLOP is een harmonika-orkest olv
Frans Tromp en speelt repertoire
door Frans geschreven speciaal voor
deze samenstelling.

26/4/2013:
Oosterpoort, Groningen
John Spiers & Jon Boden
John is een van Engelands beste
harmonikaspelers. Als duo werden ze
al meerdere malen bekroond met de
BBC Radio 2 Folk Awards. 
__________________________

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
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.
Een voorbeeld is de cursus
Heen en Weer. Daar was zoveel
belangstelling voor dat die nog een
keer geweest is (en nog steeds is er
belangstelling voor deze cursus).
__________________________


