Event op komst

Four Horizons
2000 drummers aan zee 9-9-18
Wordt dit het grootste slagwerkspektakel ooit? Kan bijna niet anders! Wie herinnert
zich nog 1000 drummers aan de Maas, het grote project van Cesar Zuiderwijk uit
1992? Het vond plaats tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Vijftigduizend
mensen waren op de Boompjeskade getuige van een concert; een spektakel van anderhalf uur,
afgesloten met spectaculair vuurwerk. Nu, 26 jaar later, komt Cesar Zuiderwijk met een
vergelijkbaar evenement, dat twee keer zo groot is: Four Horizons - 2000 drummers aan zee,
op het strand van Scheveningen op zondag 9 september van 16.00 tot 18.00 uur. Wederom een
recordpoging dus! Het wordt de apotheose van een geweldig slagwerkweekend na het
Drumworld Festival, de dag ervoor. Zie daarvoor de volgende pagina’s!

Cesar Zuiderwijk organiseert
wederom recordpoging
Cesar Zuiderwijks grote droom om zijn Four
Horizons-plan te realiseren wordt werkelijkheid!
Four Horizons, dat is 4x500 drummers uit vier
muzikale windrichtingen: Europa/VS (Noord),
Zuid-Amerika (Zuid), Azië (Oost) en Afrika
(West). Die 4x500 drummers gaat Cesar op
9-9-18 laten samenspelen op het strand van
Scheveningen. Voor een publiek van naar
schatting tussen de vijftig- en honderdduizend
mensen. Tijdens het programma zijn er speciale
acts van onder meer Percossa, Slagerij Van Kampen,
De Drumbassadors, Yamato Drumschool,
Michael Schack en Drum Demons, een nieuwe
slagwerkgroep van Cesar Zuiderwijk en Koen
Herfst (deze groepen zijn nog onder voorbehoud). Ook zullen er een aantal nationale en
internationale topdrummers meespelen. Een van
de hoogtepunten wordt een demo van aerobatics-piloot Frank Versteegh, die vliegt op muziek

Percossa
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Slagwerkkrant is natuurlijk partner van dit
grootse evenement!

En jij kunt eraan meedoen!
Op Slagwerkkrant.nl en op www.fourhorizons.nl
(binnenkort online) vind je een inschrijfformulier.
Via die weg kun je je inschrijven om mee te
doen. Lees alles op het formulier goed door en
schrijf je in voor een van de groepen:

NOORD

Europa/VS - blauw
De drummers bespelen drumstellen of
snaredrums.
Extra percussie: tamboerijn
Inschrijven en opstellen vanaf 10 uur
van de drummers op het strand.
Er zullen de hele dag in Scheveningen en Den
Haag drum- en percussiegroepen lopen: Schotse
drummers, Basler-drummers, brassbands, sambagroepen en traditionele drumbands.

Yamato School

Sl a g w e r k k r a n t 2 0 4 m a a r t - a p r i l 2 0 1 8

OOST

Azië - rood
De drummers bespelen Japanse taiko’s of
floortoms met een bekken op standaard.
Inschrijven en opstellen vanaf 10 uur

Slagerij van Kampen

ZUID
Zuid-Amerika - geel
De drummers bespelen latin-instrumenten, zoals
conga’s, bongo’s, surdo’s, timbales en cajóns.
Extra percussie: koebel met stok
Inschrijven en opstellen vanaf 11 uur
WEST

Afrika - groen
De drummers bespelen djembés, doundouns.
Extra percussie: shakers
Inschrijven en opstellen vanaf 11 uur
Er is plek voor een beperkt aantal drumstellen,
vanwege podiumruimte en parkeerruimte. Dus
als je voor Noord kiest, geef dan op het formulier ook je tweede keuze aan voor als je niet in
deze groep wordt ingeloot.
Uitgangspunten van deelname:
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- (betaalinstructies volgen).
Hiervoor krijg je het volgende:
- een Four Horizons T-shirt in de kleur van de
groep waar je in speelt
- een lunchbox
- toegang tot de site met partituur en
geluidsfragmenten
- en een fantastische dag
Je neemt je eigen instrumenten mee (hoofdinstrument + extra percussie), behorend bij de
groep die je gekozen hebt.
Om mee te kunnen doen is het noodzakelijk dat
je op eenvoudig niveau kunt notenlezen (kijk
voor een voorproefje op cursuspagina 67)

aerobatics-piloot
Frank Versteegh

Eventuele begeleiders mogen helaas niet backstage, maar kunnen wel het strand op om het
concert mee te maken. Ophalen van de deelnemers kan weer bij de inschrijfpoorten.
Je deelname wordt pas definitief als je daartoe
een bevestiging krijgt. Geef ons daartoe wel
even de tijd.
Dan nog dit: neem in ieder geval warme en/of
regenkleding mee en zorg voor plastic dat je
over je instrument kunt leggen (het weerbericht
is nog niet bekend…)
Als het vervoer van je instrument het toelaat,
raden we je ten zeerste aan met het OV te
komen (routebeschrijving volgt).
Voor degenen die een bevestiging krijgen dat ze
met drumstel kunnen komen, is er
parkeergelegenheid.

Drumbassadors

Sl a g w e r k k r a n t 2 0 4 m a a r t - a p r i l 2 0 1 8

Houd de sites in de gaten. Hierop zullen de partituren bekendgemaakt worden.
Dit spektakel komt mede tot stand in het kader
van Feest Aan Zee, een jaar lang festiviteiten
vanwege de viering 200 jaar badplaats Den
Haag/Scheveningen en Live On The Beach.
Het decor is van Topaze.
Repetities 13:00-15:00 uur
Concert 16:00-18:00 uur
GRATIS TOEGANG

www.fourhorizons.nl
www.2000drummersaanzee.nl
www.slagwerkkrant.nl/events

Michael Schack
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