Whistle Basics© Workshop door Jules Bitter
Inmiddels is er twee jaar verstreken en zijn er de nodige exemplaren van mijn
Whistle Basics methode verkocht en ik heb naast veel positieve reacties ook de
nodige verzoeken gehad voor lessen/workshops aan de hand van deze methode.
Er is blijkbaar - en begrijpelijk - een behoefte aan feedback en wat extra
ondersteuning, met name bij de beginnende whistlers die vrijwel volledig
zelfstandig met WB aan de slag zijn gegaan.
Om aan die behoefte aan extra feedback en ondersteuning tegemoet te komen
geef ik een Whistle Basics workshop op zaterdag 20 november 2010
Deze speciale ondersteuningsworkshop is afgestemd op beginnersnivo maar kan
natuurlijk ook heel nuttig zijn en motiverend werken voor de enigszins gevorderde
fluitisten die al wat tin whistle lessen en workshops hebben gevolgd.
Het zal een intensieve workshop zijn van een ochtend en een middag-deel, waarbij
de nadruk zal komen te liggen op het klassikaal en individueel oefenen van
toonladders, basistechnieken, versieringen en tunes op de soprano D-whistle.
Op deze manier geef ik klassikaal en individueel feedback en waar nodig correctie
en ondersteuning t.a.v. uw tin whistle spel.
* basis houding en grepen;
* het spelen van de enkelvoudige en samengestelde versieringen uit de methode;
* intonatie / ritme / frasering in Irish Trad etc.
Ik maak daarbij ook gebruik van een beamer en geluidsinstallatie.

Datum workshop

: Zaterdag 20 November 2010

Locatie

: Het Arends Huis te ’s Heer Arendskerke (NL)

Adres

: Torenring 46 4458 BC

Tijdsduur

: 09.30 uur - 16.00 uur

Kosten

: € 47,50 incl. koffie/thee + lunch

Inschrijf/betaaltermijn

: Uiterlijk t/m 10 November

Aantal deelnemers

: min. 12 / max. 20

Inschrijven door overmaken van € 47,50 en door tevens de vragenlijst op de volgende
pagina in te vullen en te retourneren naar fluitpraxis@zeelandnet.nl
Betaling inschrijfgeld reknr 230678696 t.n.v. J.J.M. Bitter/te ’s Heer Arendskerke
o.v.v. ‘WB workshop’ BIC = RABONL2U IBAN = NL36 RABO 0230 6786 96

Vragenlijst deelnemers aan Whistle Basics Workshop
Roepnaam

:

Achternaam

:

Geslacht

:

OV

Geboorte-datum

:

-

Woonplaats

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

Email

:

Nivo-inschatting

:

O Beginnend O Gevorderd O Ervaren

Notenschrift lezen

:

O Nee

O Redelijk

O Goed

Uit het hoofd spelen

:

O Nee

O Redelijk

O Goed

Les-, cursus ervaring
op whistle

:

O Nee

O Ja

Zo ja, bij wie/waar?

Andere instrumenten

:

Uw verwachting
tav deze workshop

:

OM
-

Vast:

Gsm:

@

Na afloop van de workshop invullen:

Mijn beoordeling
van deze workshop

:

Eventuele toelichting

:

O Slecht O Matig O voldoende O Goed O Prima

* Na invullen graag retour via post : naar Jules Bitter / Torenring 36 / 4458 BC / ’s Heer Arendskerke (NL)
Als u dit formulier kunt scannen na het invullen graag als bijlage in email naar fluitpraxis@zeelandnet.nl

