Theorie 2 - 2 februari
Gambia 11-18 maart
Zomerkamp 20-28 juli
Theorie 2 - 2 februari 10.00-17.00 uur in Buurthuis St Anna,
Hoogeindsestraat 24, Helmond
Op 24 november j.l. heeft een grote groep deelnemers "De grote stap voorwaarts"
gemaakt in hun kennis van de muziektheorie.
Bij de afsluiting bleek er behoefte te zijn aan een vervolg.
Ik heb Theorie 2 gepland op zaterdag 2 februari weer in buurthuis St Anna van 10.00
- 17.00 uur.
Je kunt je hiervoor aanmelden door overmaken van de deelnamekosten (€35,- icl.
materiaal en lunch) en een mailtje naar mij.
Ik hoop jullie allemaal weer terug te zien voor het vervolg op de openbaringen van 24
november !
Gambia - 11-18 maart
Van 11-18 maart ben ik weer in Gambia. We bezoeken het schoolproject Gilanka
(opbouw van een nieuw klein schooltje) en de mondharmonicalessen op St Martin's
school (sinds 2007). Bij voldoende deelname geef ik 's morgens voor deelnemers
workshops mondharmonica (alle stijlen voor alle mondharmonicas) en 's middags
volgt het cultural exchange gedeelte. Dit kan variëren van een bezoek aan de school,
huisbezoek, bezoek aan een bedrijfje, snakefarm, wandeling met traditionele verhalen
tot een trip naar de grote markt in Banjul, craftsmarket in Serekunda, de vismarkt in
Tanji of naar Kunta Kinte eiland. Ook voor birdwatchers is dit een schitterend gebied.
Het programma wordt in overleg samengesteld. Op dit moment is de prijs van een
ticket €479,-. Het eenvoudige verblijf (2 persoons huisje met bed, douche en toilet) +
ontbijt en diner €150,- en voor de trips geven we inclusief vervoer (benzine is daar
even duur als hier...) meestal ongeveer €50,- uit. De afgelopen jaren vonden de
deelnemers deze trip een kennismaking met het "echte"Afrika en een diepgaande
ervaring. Natuurlijk zijn ook partners en vrienden welkom om deel te nemen.
Gereedschap/laptops
Voor het inrichten van een computerlab en een timmerwerkplaats in de school waar
ook het mondharmonicaproject loopt ben ik op zoek naar gereedschap en laptops.
Heb je net je schuur opgeruimd of ga je net je laptop vervangen ? Wij zijn blij met
wat er over is !
Aanmelden bij violabarends@live.nl

