Wilt U de nieuwsbrief niet meer ontvangen, geef het even door !
Graag even de naam en plaats van Uw vereniging vermelden
Wilt U de nieuwsbrief juist wel ontvangen,geef dat zeker even door !
Misschien is het beter dat de nieuwsbrief gestuurd wordt naar Uw instructeur/dirigent
Geef dan zijn/haar mailadres door naar drumsolutions@chello.nl

November 2011 nieuw uitgaven
2 nieuwe mooie werken in uitgave met Melodisch slagwerk
de komende maanden nog meer melodisch !!
Vrij Nieuw !! voor Drumsolutions zijn muziekwerken voor melodische slagwerk
In navolging van ons eerste werk "Bluebell Railway" NU :

Bezetting: Vibraphone / Xylophone 1 en 2 / Marimba 1 en 2 / Bass Guitar / Congas / Drumset
Moeilijkheidsgraad *** Prijs 27.50 €
Kijk en luister dit slagwerkstuk op: www.drumsolutions.nl

____________________________________________________________

Maar ook: "The highly strung"
Voor een Kwintet slagwerkers, maar ook door een grotere groep te spelen !!
Bezetting:

slagwerker 1 : Glockenspiel - Marimba - Timpani / slagwerker 2 : Drumset
slagwerker 3 : Low tom - Crash cymbal - Beatring (on standard)
slagwerker 4 : Bongos - Congas / slagwerker 5 : Basdrum - Timbales
Moeilijkheidsgraad *** prijs 25,00 €
Kijk en luister dit slagwerkstuk op: www.drumsolutions.nl

Vuelta a España
Met daarin een uitvoering van slagwerkgroep van het "Veldhovens Muziekkorps"
Naast de uitvoeringen van de vele andere muzikanten speelt de slagwerkgroep
" Descubrimientos Españoles " een compositie van "Drumsolutions"
In opdracht geschreven voor de slagwerkgroep van het Veldhovens Muziekkorps.
U gaat op reis door Spanje en Portugal waarbij het Veldhovens Muziekkorps uw reisleider is. Samen met
flamencodanseressen, 60 gitaristen van Art4U en het 66 leden tellende koor Chant'Oers, laten wij u
genieten van een avondvullend programma.
Dit alles onder de muzikale leiding van de Veldhovense dirigent: Stef Bazelmans en
instructeur van de slagwerkgroep en slagwerkschool “Beat it”, René van Lokven .
In een sfeervol aangeklede Schalm zult u naast zonnige- en sfeervolle Spaanse en Portugese muziek steeds
kennis kunnen maken met verrassende elementen.Deze muzikale reis zal twee keer worden uitgevoerd
namelijk op vrijdag 18 en zaterdag 19 november a.s.
Wilt U deze een van deze avonden meemaken,kijk dan voor kaarten even op www.deschalm.com.

