Extraatjes Piano- en Keyboardles
Seizoen 2013-2014

In deze folder staan een aantal “extraatjes” waar je
je voor op kunt geven.
Het opgavestrookje kun je tijdens de les bij mij inleveren.
Groeten Lena

Je eigen cd opnemen
Tijdens de gewone les kies je een aantal nummers uit die je op de cd wilt
zetten.
Als je deze stukken goed kent (we gaan daar een aantal lessen mee bezig),
spreken we een extra les af.
Tijdens deze extra les mag je de stukken inspelen. Daarna zet ik ze op cd.
De cd hoes mag je natuurlijk zelf ontwerpen (op de computer).
Kosten: € 7,50

Compositiewedstrijd
Componeer thuis je eigen muziekstuk.Je mag het stuk opschrijven, maar
dat hoeft niet beslist. Als het stuk klaar is, gaan we het tijdens de les
opnemen. Alle composities komen samen op een cd te staan. Iedereen
die meedoet krijgt deze cd.
De mooiste composities worden ook nog beloond met een prijs.
Deze wedstrijd gaat alleen door als er genoeg deelnemers zijn.
Deelname is gratis.

Spelen in een keyboard/piano-groep
Vind je het leuk om eens met anderen samen te spelen? Geef je dan op
voor deze workshop. We gaan twee keer een half uur met een groepje
van 3 personen samenspelen. Op les krijg je de muziek al. Dus die kun je
van te voren thuis alvast oefenen. Deze workshop gaat alleen door bij
voldoende deelname.
Data: dinsdag 28 jan. en dinsdag 4 febr. 18.45 uur – 19.15 uur
Kosten: € 7,50

Notenschrift
Een workshop notenlezen ( eenmalig).
In een groepje van 2 – 4 personen gaan we allerlei oefeningen doen die
met notenschrift te maken hebben. Groepjes zullen qua niveau goed op
elkaar afgestemd zijn.
Datum: een maandag in november of december,
decemb
17.00 – 17.30 uur
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Samenspelen
Lijkt het je leuk om eens met bijv. een zanger(es), drummer, saxofonist,
accordeonist of gitarist samen te spelen, geef je dan op voor de
workshop samenspelen. Samen overleggen we met wie je wilt spelen. De
muziek oefenen we eerst tijdens de gewone les.
Datum: eenmalig een woesdagavond in maart, 19.00 tot 19.30 uur
Kosten: € 5,-

Maat en ritme
We gaan allerlei oefeningen doen die met maat en ritme te maken
hebben. Hierbij gebruiken we zowel piano/keyboard als een aantal
slaginstrumenten (trommels en cajon).
Het is een eenmalige cursus in een groepje van 3 a 4 personen. Het gaat
alleen door als er voldoende deelnemers zijn.
Deelname is gratis
Datum: maandag 17 maart of maandag 24 maart 17.00 – 17.30 uur
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