Op zaterdag 8 april vieren we weer ons jaarlijkse mondharmonica-festival in Wijkcentrum
Westwijzer in Helmond. Ik heb Benjamin Streuper (Blues), Tim Welvaars (Chromaat jazz) en Tijn
Berends ( Iers) bereid gevonden om dit jaar hun medewerking te verlenen.
Deze dag is bedoeld om :
* Kennis te maken met andere mondharmonica-spelers/docenten dan je eigen leraar die je al het
hele jaar door ziet. Benjamin geeft sinds een aantal jaren les onder de vlag van zijn Harmonica
High School en heeft daarnaast ook de nodige podium ervaring. =>Gisteren ontving ik van Paul
Lassey het bericht dat hij ondanks zijn toezegging van afgelopen oktober toch niet bij ons festival
aanwezig kan zijn. Ik heb Tim Welvaars en Tijn Berends bereid gevonden om zijn plaats in het
programma in te vullen.
Tim is bekend van zijn Toots Tielemans tributes en, zoals we ook al eerder hebben mogen
ervaren, een specialist op het gebied van improvisatie. Tijn, topmuzikant, gespecialiseerd in Ierse
muziek, was een paar jaar geleden ook onze gast. Uit de staande ovatie die hij na zijn optreden
kreeg bleek de duidelijke waardering voor zijn bijdrage aan de dag. Dit leek me een goede reden
om deze beide toppers nog eens uit te nodigen.
Dus : Meet the Masters !
* Alle mondharmonicas in verschillende combinaties en muziekstijlen te beluisteren tijdens het
open podium in de loop van de dag tussen de workshops door.
* Andere mondharmonicaspelers te ontmoeten. Niet zelden ontstaan op deze dag blijvende
contacten tussen spelers die elkaar regelmatig gaan ontmoeten om samen muziek te maken.
Globaal programma
- 10.00 uur introductieworkshop voor beginnende en nieuwe spelers
- Voor de lunch (plm 11.15) workshop door Tijn Berends
- Lunch
- Workshop Tim Welvaars
- Workshop Benjamin Streuper
Steeds afgewisseld met optredens op het open podium.
- Diner (Chinees buffet)
- Concert door de workshopleiders
Kosten voor hele dag inclusief 2 maaltijden €40,-(workshops €20, lunch €5,diner €10,avond €5)
Graag zsm aanmelden bij mij ivm planning open podium en maaltijden.
Je kunt je aanmelding bevestigen door overmaken van het inschrijfgeld o.v.v. Festival 2017 ,
violabarends@live.nl
op bankrekeningnummer NL41ABNA0544213084, tnv De Notenkraker
Tot ziens op 8 april !
Viola

