HUGO VERWEIJ
NIEUWSBRIEF no. 1 WORKSHOPDAG

Nu ook op 30 maart!

23 + 30 maart 2013

Na de aanvankelijke aankondiging van de Workshopdag voor Koperblazers voor 23
maart 2013, kreeg ik van enkele geïnteresseerde koperblazers de vraag of ik op een
latere datum deze dag nog eens zou herhalen. Men wilde graag meedoen, maar was
verhinderd. Na overleg met de organisatie op het Fort te Ooltgensplaat kon ik even
later melden dat de Workshopdag op exact dezelfde manier een week later nogmaals doorgang kan vinden (onder voorbehoud van voldoende deelname).

09:30—16:00

Fort Prins Frederik
Havendijk 16
3257 LH Ooltgensplaat

Dus: Workshopdag voor Koperblazers op 23 én 30 maart 2013!

Aanmeldingen lopen gestaag
De aanmeldingen zijn, na een wat aarzelende start, gestaag op gang gekomen. Het is
verheugend te zien dat uit een behoorlijk groot gebied inmiddels deelnemers zich gemeld
hebben. Zuid-Holland, Zeeland en Brabant zijn vertegenwoordigd, van Domburg tot ‘s
Gravenmoer en van Middelharnis tot Breda.
Scholing zittende muzikanten
Binnen enkele muziekverenigingen wordt door het bestuur de afweging gemaakt om
zittende leden de Workshopdag voor Koperblazers (deels) op kosten van de vereniging aan
te bieden. Dit bij wijze van (na-)scholing van zittende muzikanten. Een uitstekende
gedachte, die inmiddels door Muziekvereniging Zevenbergen in daad is omgezet: maar
liefst 7 koperblazers van dit Brabantse harmonieorkest zullen deelnemen, verspreid over
beide Workshopdagen.

Dagprogramma in het
kort

Nog niet aangemeld? Schrijf in via Hugo@hugoverweij.nl
onder vermelding van
Naam
Emailadres

Aankomst op het Fort

Instrument + stemming + sleutel

Warming-up

Woonplaats

Ademhaling, toonvorming en zuiverheid

Datum van deelname (23 mrt of 30 mrt)

Ritmische bouwstenen
Lunch
Rondleiding op het Fort

Deelname aan de Workshopdag kost slechts € 45,- Koffie,
thee, lunch en rondleiding zijn inbegrepen!

Efficiënte thuisstudie
Ritmiek in samenspel

Meer info?

www.hugoverweij.nl

Vragen, evaluatie en afronding

Kijk op

Einde

of bel (06) 26 502 803

