Persbericht
Sub Umbra organiseert drie workshops

Gouden kans voor enthousiaste drummers en andere ‘slagers’
Sub Umbra, de jongste van de vier Veldhovense harmonieën, start op 13 januari
met een serie workshops in Latin percussie, Samba en Afrikaans slagwerk. Elke
workshop bestaat uit 10 achtereenvolgende lessen. Zij worden aangestuurd door
de slagwerkgroep van Sub Umbra, die dringend om nieuwe ‘slagers’ verlegen zit.
Iedereen met maatgevoel en met een voorliefde voor het betere drumwerk is van
harte welkom. Workshops worden gehouden in Ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt
157 in Meerveldhoven. De kosten voor een serie van 10 workshops in elk van de
drie muziekstijlen bedragen € 50,00 per muziekstijl. Word je daarna lid van de
van de harmonie , dan krijg je de kosten terug.
Latin workshop.
De eerste workshop gaat op 20 januari van start. Dan staat van 19.00 tot 20.00 uur Latin
percussie op het programma, waarbij de slagwerkgroep werkt aan meerdere ZuidAmerikaanse muziekstukken. In 10 opeenvolgende wekelijkse sessies wordt samen met
de bassist, de keyboardspeler, de gitarist en de blazerssectie een heuse Latinband
geformeerd, mogelijk zelfs met een zanger(es). Dit betekent dat ook andere
instrumentalisten zich kunnen inschrijven. Belangrijke slagwerkinstrumenten in deze
workshop zijn conga, bongo, timbalen, guiro, maracas en clave. De leider van de
workshop zorgt voor het arrangement en leadsheets (uitgewerkte muziekpartij). Je
hoeft geen bladmuziek te kunnen lezen om mee te doen. Je kunt alles auditief meespelen.
Een muzikaal niveau is geen vereiste tot deelname, wel enig ritmisch gevoel. Samen met
de leider van de workshop kijk je waar jouw mogelijkheden liggen en welk instrument
het best bij je past. Na de laatste les worden de ingestudeerde muziekstukken
uitgevoerd. Bij voldoende interesse gaat Sub Umbra niet alleen verder met de
slagwerkgroep, maar worden genres als deze in het repertoire opgenomen.
-Djembé/Doundoun workshop (Afrikaans slagwerk).
De tweede workshop start op 3 februari van 20.00 tot 21.00 uur. Er wordt een
arrangement van drie bekende Afrikaanse ritmes ingestudeerd op djembé en doundoun.
De djembé wordt met de handen bespeeld, de doundoun (bestaande uit kenkeni,
sangban en dounba) bespeel je met een houten stok op het vel en een metalen stokje op
de bijhorende bel. Ook deze workshop wordt afgesloten met een uitvoering. Er zijn zes
doundouns en zes djembés beschikbaar. Belangstellenden die in het bezit zijn van een
eigen instrument wordt verzocht het instrument mee te nemen. Afrikaans slagwerk blijft
onderdeel van het repertoire van Sub Umbra.
Samba workshop (Braziliaans slagwerk)
De derde workshop start op 11 mei van 20.00 tot 21.00 uur. Er wordt op originele
Braziliaanse instrumenten gespeeld zoals de surdo (primeira, segunda en terceira), de
caixa, de repinique, de timbal, de agogo, de chocalho en tenslotte de ganza. Ook in deze
workshop zijn alle instrumenten aanwezig maar wordt het op prijs gesteld als de

deelnemers eigen instrumenten kunnen meenemen. De te spelen patronen worden op
video voorgespeeld, vanaf beginnend tot gevorderd niveau. De deelnemer bepaalt zelf
op welk niveau hij of zij kan meespelen. Samba is een onderdeel van het slagwerk dat
uitermate geschikt is voor feesten. De slagwerkgroep van Sub Umbra wil daarom ook
hierin een belangrijke rol gaan spelen. Na deze tien lessen wordt er een samenwerking
aangegaan met basgitaar, gitaar/ keyboard en een capoeiragroep om bij latere
optredens een complete show te kunnen verzorgen.
Belangstellenden kunnen voor vragen terecht bij de workshopleider, Marcel te Brake op
www.mtbslagwerken.nl. Inschrijving voor de workshop kan via Sub Umbra via
info@subumbra.nl.
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