
Loca%e	  en	  a
anmelden	  work

shops	  

De	  harmonicaworks
hops	  zijn	  va

n	  9.30	  tot	  1
2.30	  uur.	  	  

Deelname	  kost	  27,50
	  entree	  museum,	  koffie	  en	  lunch	  i

nbegrepen.
	  

Bij	  aanmelden	  graag
	  doorgeven

	  of	  je	  vlees	  
of	  vegetaris

ch	  eet.	  

De	  mondharmonicaworks
hop	  start	  om

	  14.00	  uur	  e
n	  kost	  12,50

	  

inclusief	  mondharmonica.	  

Vooraf	  aanm
elden	  voor	  

de	  worksho
p	  via	  Lia:	  

ODH@museumoudeslot.nl
	  Vol	  =vol.	  

Museum	  ’t	  Oude	  Slo
t	  

Hemelrijken	  6	  55
02	  HM	  

VELDHOVEN

WORKSHOPS, ONTMOETEN, OPEN PODIUM, SAMENSPELEN, KLETSEN, BORRELEN

De	  museSemuziek	  is	  ontstaan	  toen	  mensen	  
uit	  de	  Auvergne	  naar	  Parijs	  trokken	  en	  daar	  in	  
hun	  eigen	  café's	  hun	  eigen	  muziek	  bleven	  
dansen	  en	  spelen.	  
Later	  introduceerden	  Italiaanse	  muzikanten	  de	  
trekharmonica,	  mode-‐dansen	  als	  wals	  en	  
polka	  deden	  hun	  intrede,	  later	  gevolgd	  	  door	  
invloeden	  vanuit	  tango	  en	  zigeunerjazz.	  
Genoeg	  ingrediënten	  dus	  voor	  een	  leuke	  
workshop.	  Uitgaande	  van	  een	  niet	  te	  moeilijke	  
melodie	  zullen	  we	  een	  opbouw	  maken	  naar	  
de	  meer	  uitgesproken	  kenmerken	  van	  de	  valse	  
museSe:	  dansmuziek:	  een	  goeie	  swing,	  dus:	  
balgvoering;	  	  omspelen	  van	  de	  melodie	  in	  
snelle	  triolen,	  dus:	  vingerze^ng;	  akkoorden	  
met	  de	  rechterhand,	  gebroken	  akkoorden,	  en	  
dit	  alles	  in	  CF.

Speel	  binnen	  5	  minuten	  je	  eerste	  liedje	  op	  
het	  instrument	  voor	  iedereen!	  De	  
workshop	  duurt	  ongeveer	  een	  uur	  en	  al	  
spelend	  doorlopen	  we	  de	  geschiedenis	  van	  
dit	  wonderlijke	  instrumentje	  aan	  de	  hand	  
van	  volksliedjes,	  country	  en	  blues-‐en	  
popsongs.	  In	  de	  loop	  van	  de	  middag	  is	  bij	  
diverse	  optredens	  van	  
mondharmonicaspelers	  te	  beluisteren	  wat	  
je	  kunt	  bereiken	  als	  je	  je	  verder	  in	  het	  
instrument	  gaat	  verdiepen.	  	  Voor	  je	  het	  
weet	  heb	  je	  een	  nieuwe	  hobby	  te	  pakken	  
waar	  een	  leven	  lang	  steeds	  weer	  iets	  
nieuws	  in	  te	  ontdekken	  is.

Trekzakfestival Veldhoven 
Zondag 23 augustus 2015

Op	  zond
ag	  23	  au

gustus	  v
indt	  tuss

en	  13.00
	  en	  18.30

	  uur	  in	  

Veldhove
n	  in	  en	  r

ondom	  de	  romandsche
	  en	  nost

algische	  

omgeving	   v
an	   Museum	   ‘t	   Oude

	   Slot	   he
t	   Trekza

kfesdval
	  

Veldhove
n	  plaats.

	  Elk	   jaar
	  trekt	  di

t	  fesdval
	  meer	  dan	  

100	  

verschille
nde	  muzikante

n	  die	  de
ze	  middag	  muziek	  ko

men	  

spelen.	  
Van	   blue

s	   tot	   tan
go,	   van	  

meezinger
s	   tot	   Fra

nse	  

chanson
s	  …	  Er	  sta

an	  overa
l	  zitjes	  en

	  het	  museumcafé	  is	  de
	  

hele	  dag
	  open	  vo

or	  een	  h
apje	  en	  e

en	  drank
je.	  	  

Kom	  luisteren
,	  meespelen

,	  kletsen
,	  ontmoeten!	  

Entree	  5
	  Euro,	  m

et	  trekza
k	  grads	  e

ntree.

Trekharmonica	  spelen:	  links	  de	  bassen	  en	  
de	  akkoorden,	  rechts	  de	  melodie.	  Toch?	  
Maar	  wat	  als	  je	  muzikale	  partner	  nou	  die	  
melodie	  al	  speelt	  of	  zingt?	  	  
In	  de	  workshop	  gaan	  we	  een	  eenvoudige	  
tradidonal	  en	  een	  popliedje	  op	  een	  
speelse	  manier	  begeleiden	  met	  
akkoorden.	  Je	  hoek	  geen	  ervaringen	  te	  
hebben	  met	  akkoorden	  spelen,	  het	  is	  wel	  
pre^g	  als	  je	  een	  eenvoudige	  melodie	  
kunt	  spelen.	  Tijdens	  de	  workshop	  zal	  Ben	  
ons	  ondersteunen	  met	  gitaar	  (zang)	  en	  
mandoline	  begeleiding,	  zodat	  wij	  daarop	  
kunnen	  oefenen	  en	  improviseren.	  Je	  
krijgt	  ook	  wat	  basis	  informade	  over	  
akkoorden	  en	  akkoordgrepen	  mee	  op	  
papier	  en	  natuurlijk	  de	  nodige	  prakdsche	  
dps	  en	  dit	  alles	  voor	  CF.

HARMONICA BEGONNERS  
HELMA MOLLENKAMP   
SPELEN MET AKKOORDEN

HARMONICA  MIDDEN 
MARK SÖHNGEN         
MUSETTE MET MARK

MONDHARMONICA 
VIOLA BARENDS                  
EEN NIEUWE PASSIE?
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