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Wilt U met of voor carnaval nog een optreden verzorgen
met als thema carnavalesk ?
Misschien is dit dan iets voor Uw slagwerkgroep !
Met daarin een stukje rappen in verwerkt.
Hebt U iemand die met een beetje overtuiging kan Rappen ?

Carnavallo el Merselo
Bezetting : Snaredrum – Fielddrum - Bongos
Toms (3) - Beatring -Cowbell
Bassdrum High - Bassdrum Low

Moeilijkheidsgraad ++/+++ Tijdsduur 03‘02”
Prijs 32.50 €
Kijk en luister op : www.drumsolutions.nl

2

Lets play Drum
Ongestemd slagwerkstuk voor 5e divisi / jeugdslagwerkgroep

Bezetting : Snaredrum – Bongos - Toms (4)
Floortom - Beatring – Cowbell - Bassdrum
Moeilijkheidsgraad +
Tijdsduur 02‘43”
Prijs 25.00 €
Kijk en luister op : www.drumsolutions.nl

Fanfare “St.Lucia” De Mortel
Vanaf 14 september start de kaartverkoop van
St. Lucia & friends ‘Whistle, strings & brass’, een
theaterconcert op 24 november a.s. in De Eendracht. Het
belooft een fantastische avond te worden vol jazz en gipsyswing. Want…St. Lucia heeft ’t voorrecht om in
samenwerking met ‘Rosenberg en van Mullem’ én ‘Geert
Chatrou’ het podium van de Eendracht in Gemert te betreden!
Meer informatie op www.fanfarestlucia.nl

Fanfare “St.Cecilia” Milheeze
Zoals u wellicht al heeft gehoord is op 5 en 6 oktober de
Night of Music, georganiseerd door fanfare St. Cecilia te
Milheeze. Deze zal dit jaar compleet anders zijn dan de
voorgaande jaren: er is een speciaal thema geselecteerd, de
ambiance en sfeer in en buiten de zaal zijn hierop aangepast, er
zijn nieuwe artiesten, en meer entertainment !!
Meer informatie op http://nom.cecilia-milheeze.nl

Doe er nog een Djembé bij,
Cymballs /Hihatt voor een
begeleidend ritmisch geluid.
De bassdrums voor een diepe
klank, daar gaan we vanuit.
Dit slagwerkstuk is de moeite
waard !
Eerst wat repeteren en de klus
is geklaard.

Cajón Experiences
Een cajón (spreek uit als "kachón") is een handtrommel met een slagvlak
van hout en komt oorspronkelijk uit Peru, waar dit instrument veel wordt
gebruikt als begeleidingsinstrument voor dansen als de tondero, de
zamacueca en de Peruaanse wals. De cajón is ooit uit armoede ontstaan.
Tijdens de lange overtocht naar (Zuid-)Amerika waren meestal geen
muziekinstrumenten aan boord, maar wel - al dan niet - lege kisten. Deze
werden gebruikt als percussie-instrumenten,waaruit uiteindelijk de cajón
ontstond.
De cajón is op verschillende manieren te bespelen, waardoor de elementen
van een slagwerk (bass, snare en hi-hat) gecombineerd kunnen worden.
Binnen in de veelal rechthoekige holle kast zijn tegen de voorkant rieten
geplakt, die zo gemonteerd zijn dat zij kunnen rammelen. Bij de duurdere
kasten worden hier metalen snaren gespannen. Hierdoor wordt het "snare"geluid van een traditionele snaredrum gecreëerd. Ook wordt er vaak een
bosje met lichtmetalen belletjes aan de binnenkant gespannen. Aan de
achterkant van de cajón bevindt zich een rond gat voor de akoestiek. Een
cajónspeler zit op zijn instrument en bespeelt dit met beide handen,en soms
zelfs met de hakken.In de jaren 70 werd de cajón als ritme-instrument in
Spanje geïntroduceerd door Manuel Soler, destijds percussionist bij de
groep van de gitarist Paco de Lucía (flamenco).
Het is een instrument met onbepaalde toonhoogte, net als bijvoorbeeld de
djembé. Het is een instrument met onbepaalde toonhoogte, net als
bijvoorbeeld de djembé.
Bekende bespelers van het instrument zijn: El Pirana, Cepillio.
Nederlandse cajónspelers zijn: Antal Steixner, Arthur Bont.
Bij dit werk word de Cajon op 3 manieren aangeslagen : High tone play on
the topfront - Low tone play in the middle.
Glissando, van topfront geleidelijk naar het midden.

Bezetting : Cajón 1 - 2 - 3 - 4
Djembé - Cymbals (3) + Hihatt
Tenor or High bassdrum
Bassdrum Low
Laat het publiek meedoen en maak een mooie
choreografie van alle Percussionisten op het podium.
Moeilijkheidsgraad +++
Tijdsduur 04‘07”
Prijs 35.00 €
Kijk en luister op : www.drumsolutions.nl

