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2 Nieuwe composities

“Flight MH17”
De morgen was opwindend /spannend voor het nieuwe vakantie avontuur,
Koffers gepakt, papieren klaar, daar staat Schiphol taxi voor de deur.
De reis naar het vliegveld was voorspoedig zonder file,
Nog even tijd, rond kijken in winkeltjes, heel veel spulletjes heel veel kleur,
Inschrijven aan de balie, ja Balie daar gaan wij naar toe.
Een heerlijk reisje na een stressvol jaar, wat was ik eigenlijk moe.
Even na twaalven zat ik in mijn stoel, klaar om uit te rusten en te genieten.
We vliegen 2 uur met vlucht MH17 ………………………………… Boem !
Nadien heb ik nooit meer iets gezien.
Heb je het gehoord ? iets met vlucht MH17 !
Nee, wat is er dan gebeurd ? ik moet het weten !
Er zit familie in, mensen, een gezin,
Het is toch niet waar !! Jawel het is,
Jullie weten / begrijpen niet wat ik nu mis,
Het verdriet is niet te verwerken,
Een misdaad ongeoorloofd , onbegrijpelijk zoals dit is gebeurd.
Waarom moest dat juist nu, met mijn geliefden.
In dit treurig muziekstuk voor slagwerkgroep , hoort U in het begin de vrolijkheid van een
beginnende vakantie , tot het moment van raket inslag . Vol verdriet probeert de familie dit
drama te verwerken , maar zeker ook de woede van dit gruwelijk geweld wat
onschuldige mensen is aangedaan . Om uiteindelijk achter te blijven met ontzettend veel vragen.
Bezetting: Vibraphone – Xylophone – Marimba - Marimba
Tubular chimes – Timpani - Drumset - Cowbel / Cymbal - Bassdrum
Tijdsduur 05’16” min.

Moeilijkheidgraad *** 3e Divisie

Prijs 42,00 €

“Perkele”

Perkele is een god uit de Finse mythologie, hij wordt voorgesteld als een dondergod.
Perkele wordt verwant met verschillende andere namen zoals "Ukko",
dit betekent "een oude man", en "Ylijumala", dit betekent "de oppergod".
In dit kort spectakel slagwerkstuk, hoor je de donder opkomen.
Soms rustig afwachtend, maar dan weer met harde donderslagen.
Perkele is de naam !! Perkele is weer bezig !!
Bezetting:
Snaredrum – Timbales – Congas – Tom - Beatring / Claves – Cowbell - Tenor or High bass - Low bassdrum
Tijdsduur 02’25” min.

Moeilijkheidgraad *** 3e Divisie

Prijs 34,00 €

