Afmelden nieuwsbrief : drumsolutions@chello.nl

www.drumsolutions.nl

1.“What about Drumming”

4 spelers : Snaredrum – Bongos = Timbales – Basdrum/Crash cymbal/Cowbell
Moeilijkheidsgraad : easy/medium **4e Divisie Tijdsduur 02’10” Prijs 23.00€
Onder website kopje : Jeugd concert

2 nieuwe werken met Timpani op 2e pagina

2.“Its Marching Time”
B.v. voor jeugd slagwerkgroep ,of gewoon een lekker
makkelijke mars voor op straat
3 spelers of meer : Snaredrum – Tenordrum - Bassdrum
Moeilijkheidsgraad : easy *5e Divisie Tijdsduur 01’56” Prijs 19.00€
Onder website kopje : Jeugd mars
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3.“Yes We Can”

Moeilijkheidsgraad : easy *5e Divisie Tijdsduur 02’53” Prijs 22.00€
Onder website kopje : Jeugd concert

Concert werk

“Timpi e Tempi”

De hoofrol voor de “Timpani”
of in het nederlands gezegd “concertpauken
In dit niet al te moeilijk werk

Voor een kleine groep
6 partijen voor minimaal 6 spelers
Moeilijkheidsgraad : easy/medium ***3e Divisie Tijdsduur 03’20” Prijs 41.00€
Onder website kopje : gelijk concert

U hebt mijn website wellicht bekeken, daar staan nu meer dan 200 werkjes op voor
ongestemd en gestemd/melodisch slagwerk. Mocht U iets willen hebben wat niet op de
site staat, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een werkje voor u te schrijven.
Die zijn niet veel duurder dan de prijzen die op de website staan. De
rechten van het werk blijven voor "Drumsolutions“
Wat moet U dan doen ?

*Geef aan welk niveau Uw groep heeft.
* Moet het een stilstaan/concert werk zijn of een werk om lopend uit te voeren.
* Welke instrumenten wilt U graag gebruiken.
* Hoe lang mag het stuk duren.
* Is het voor een speciale gelegenheid.
* Moet het een serieus werk zijn of moet het entertaint/grappig zijn.
* De uiterlijke datum wanneer U het werk wilt hebben.
* Of nog andere wensen.
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