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Deze maand 2 nieuwe werken

“Bonfire”
Bonfire”
Bonfire (21 maart 1983 – 28 oktober 2013), voluit Gestion Bonfire,
was het paard waar Anky van Grunsven veel dressuurprijzen mee
won.
Bonfire was een bruine Oldenburger ruin, zijn vader was Welt As.
Bonfire is opgevolgd door Salinero. Op 25 maart 2001 ging Bonfire
met pensioen,
hij mocht in Erp de wei in, waar hij zijn laatste jaren doorbracht.
In 2005 werd in die plaats een bronzen beeld van Bonfire neergezet,
het is vervaardigd door de Gemertse beeldhouwer Toon Grassens.
In april 2005 werd in de ArenA een rampenoefening gehouden die
genoemd werd
naar Bonfire. Anky van Grunsven had hiervoor haar toestemming
gegeven.
Bonfire overleed op 28 oktober 2013, en een dag later gecremeerd.
Zijn as werd uitgestrooid op de weide waar hij altijd graasde.

Als ode aan Bonfire en Anky, dit werk voor slagwerkgroep.
Bezetting:Snaredrum – Bongos – Congas - Toms(4) - Cowbell / Hihatt / Tamboerijn
Vibraslap / Horse-cups / Beatring – bassdrum
Moeilijkheidsgraad ** 4e Divisi
Tijdsduur 03’26” min.
Prijs 35.00 €

“Speelhuis”
Concertwerkje, maar door het tempo ook eventueel als lopend werk uit te voeren door instrumenten wat aan te passen

Bezetting: Snaredrum – Bongos –Toms(3) – Tenordrum – bassdrum

Moeilijkheidsgraad ** *3e Divisi

Tijdsduur 02’14” min.

Prijs 27.50 €

Diverse slagwerkconcerten in november
Slagwerkgroep van Concordia Liempde en Cecilia Lieshout op 23 november : zalen centrum de Beckart in Nijnsel
Slagwerkconcert Douane en Odio op 17 november dorpshuis ‘t Zijl te Vinkel Aanvang is 15.00 uur
Slagwerkconcert Crescendo i.s.m. met koor Reborn , Zaterdag 9 november , 20:00 tot 22:00 Remigiuskerk aan de Kerkstraat 45, Hengelo

zaterdag 20 november vond het jaarlijkse Veldhovens slagwerkconcert in de Höllenkes te Steensel.
Het programma zag er als volgt uit.:
19.30 uur Sint Cecilia Oerle - 20.00 uur Veldhovens Muziekkorps - 20.30 uur Sub Umbra Meerveldhoven
21.00 uur L’Union Fraternelle Zeelst. - 21.30 uur Sebastiaan ten Kate liet ons kennis maken met de marimba.

