Solfège workshops 18/19:
Alle data zijn zaterdagen: in kamer 13 van de Muziekacademie
Nivo 1: Nieuwe starters van 12.00-13.30 uur
Nivo 2: Vervolg basis van 10.00-11.45 uur
Nivo 3: Gevorderd van 10.00-11.45 uur
Nieuwe starters: nivo 1

Vervolg van huidige basis: nivo
2

1 september

1 september

Gevorderd: nivo 3

8 september
29 september

29 september
6 oktober

10 november

10 november
17 november

1 december

1 december
8 december

12 januari

12 januari
19 januari

9 februari

9 februari
16 februari

16 maart

16 maart
23 maart

6 april

6 april
13 april

11 mei

11 mei
18 mei

8 juni

8 juni
15 juni

De prijs is €16 per workshop.
Je kunt je per workshop opgeven. Ook bij meerdere niveaus als je dat prettig vindt.
‘Nieuwe starters’ is een nieuwe workshop (bij voldoende aanmelding). Dat betekent dat je eigenlijk
nog nauwelijks of niets weet en gewoon vanaf het eerste begin noten wil leren lezen en van blad
zingen.
‘Vervolg huidige basis’ is de groep de nu al een aantal jaren samen aan het groeien is. Wellicht zijn er
hieruit mensen die nu naar de ‘Gevorderden’ kunnen en willen, of mensen die opnieuw bij het begin willen
beginnen in ‘Nieuwe starters’. Overleg met mij bij onzekerheid. Lees door voor de gebruikte boeken.

Boeken:
Nivo 1:
De Nieuwe starters gebruiken: Maat en ritme van F. Van der Horst, deel 1. €10,95 bij Bol.
En ook: Jongleren I | Van blad leren zingen voor iedereen van Silvère van Lieshout. €19 bij Bol
Nivo 2:
Jongleren I | Van blad leren zingen voor iedereen van Silvère van Lieshout. €19 bij Bol
Nivo 3:
Jan Jansen: Solfège en eenvoudige muziekleer, €15 bij bladmuziekshop.nl
En daarnaast krijg je van mij natuurlijk de gebruikelijke gezellige meerstemmige stukjes.
Nivo 3 zal zich dit jaar eerst focussen op componeren en/of arrangeren van (eigen) stukken met als
bedoeling die op een concert uit te voeren.

