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3 nieuwe werken

“DRUMBADA REMIX”
De Lambada dans werd eind jaren tachtig in één klap wereldberoemd
door de hit van de band Kaoma. Het liedje "Lambada" kwam in 1989 uit
en is een cover van "Llorando se fue" uit 1982 van de Boliviaanse groep
“Los Kjarkas” De muziekclip van "Lambada" van Kaoma werd in Porto
Seguro in Bahia opgenomen, alwaar de dans vandaan komt.
Als gevolg was er rond en na 1989 een kortdurende boom van Lambada dansscholen,maar deze
verdwenen net zo snel als ze ontstaan waren. In 1990 volgden nog de twee films "Lambada" en "The
Forbidden Dance".Behalve op Kaoma werd de Lambada ook gedanst op liedjes zoals "Rei da Lambada"
van Beto Barbosa, deze Braziliaanse artiest was bekend van jaren tachtig hits zoals "Adocinha", "Preta",
"Paramaribo" en "Diz prá mim".Na het begin jaren van de 1990's was de Lambada-hype voorbij en werd
Lambada vooral op (snelle) Zouk muziek gedanst.
Drumbada is ongeveer 20 jaar geleden door mij geschreven en uitgegeven bij Muziekuitgeverij Beurskens
Dat werk heb ik nu herschreven of anders gezegd er een remix van gemaakt
voor ongestemd slagwerk + Timpani
10 spelers / Bezetting : Snaredrum - Fielddrum - Bongos - Timbales - Toms (3) - Timpani - Crash cymbal/
Claves/Beatring -Shaker/Splash cymbal - Tenordrum – Bassdrum

Tijdsduur : 02’38”

Moeilijkheidsgraad *** 3e divisie

“D.J.DRUMSO”

Prijs : 42.00 €

Maak van dit optreden een feestje, na een rustig begin
laat het publiek daarna op de muziek mee springen.

minimaal 13 spelers / Bezetting :Glockenspiel - Xylophone - Vibraphone - Marimba - Marimba 2 (4.3 oct.)
Timpani - Snaredrum - Bongs - Congas - Claves/Beatring - Shaker/Ridecymbal/Hihatt/Crashcymbal
Basdrum - Basdrum low.

Tijdsduur : 03’45”

Moeilijkheidsgraad *** 3e divisie

Prijs : 52.00 €

Jeugdslagwerk
Je hebt al maanden lang lessen en gaat dit stuk spelen, je doet dan natuurlijk je best en je
bent dan ook "The Best" ,maar . . . je wilt natuurlijk altijd beter worden, dus toch veel oefenen
en uiteindelijk wordt je misschien toch echt 'The Best“
Bezetting minimaal 5 spelers : Snaredrum – Bongos – Timbales – Timpani - Bassdrum
Tijdsduur : 03’20”
Moeilijkheidsgraad **** 4e divisie
Prijs : 26.00 €

