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• Nieuwe compositie's

Augustus

“Ritme van de Bouw”

Slagwerk/toneel stuk met bouwmaterialen als ritme
instrumenten. Misschien een idee om eens mee te
doen aan een carnaval zitting / klets avond
U kunt uw omgeving met dit stuk verrassen
Met als instrumenten : Decor bouwplaats
* Bouwvakkers met bouwvakkers kleding een bouwhelm
* Met volgende materialen / Instrumenten :
Speler 1 : Beton molen - Specie kuip op zijn kop met
balken eronder zodat het geluid eruit kan
+ 2 stukken cv buis als drumstokken
+ 2 drumstokken om op helmen te spelen,
en een pauze hoorn.
Speler 2 : Specie kuip met grind met schop
Speler 3 : Steiger + 2 stukken cv buis als drumstokken
Speler 4 : Stenen en troffel(s)
Speler 5 : Specie kuipen met lange balk erop + zaag
en 2 hamers .( hamers niet te zwaar nemen )
Speler 6 : 2 hamers met een korte balk waarop gespeeld
kan worden .( hamers niet te zwaar nemen )
Bij meerdere deelnemers kunt U partijen dubbel bezetten.
Moeilijkheidsgraad **/***
prijs 32.50 €

www.drumsolutions.nl
Onder entertainment gelijk speel niveau

“Speed”
Een slagwerkstuk waarin het tempo / snelheid (speed)
het karakter van het geheel bepaald.
Speel dit werk het liefs in een hoog tempo maar het mag
lager liggen !! het moet doorzichtig blijven.
Bezetting : Snaredrum - Bongos - Congas - Timp Toms
(2) - Toms High (2) - Toms Low - Bassdrum
Moeilijkheidsgraad +/- ***/****
Prijs 27.50 €

www.drumsolutions.nl
Onder Concert gelijk speel niveau

“Dancing Sticks”
Laat je stokken dansen op Uw instrument
Bezetting : Snaredrum - Bongos - Toms (4) – Bassdrum
Moeilijkheidsgraad +/- ***/****
Prijs 22.50 €

www.drumsolutions.nl
Onder concert gelijk speel niveau

Naast dat ik zelf werken uitgeef, zijn ook
werken van mijn hand te bestellen bij:
Dutch Music Partners

www.dmpnet.nl

Hieronder een overzicht van de titels

1e divisie Concert
Go Drummer Go
Drummercall to Heaven
Incredible Life
2e divisie Concert
Borabo
Dangerous Game
Feel the Rhythm

Djembé-bé-bé
The Rhythm King

3e divisie Concert
Take it Easy
D'rumstock Festival
Casino
De Kempen Suite
Field of Vision
Kommichiwa
Party Time
Samba di Mamma The Basement.
Wrong Bullfight
4e divisie Concert
Boha
Choose a Chance
Kids Play
Kids Play 2

1e divisie Mars
Big City
Strength and strict
2e divisie Mars
Changeable
Theatre di Samba
3e divisie Mars
First Parade March
4e divisie Mars
I'm Marching

Nostalgia

Heinzelmännchen
Kids Play 3

