Slagwerkkrant Events
Slagwerkkrant is als altijd betrokken bij tal van events. Sommige organiseren
we zelf, bij anderen zijn we partner. Op deze pagina’s kondigen we de events
aan die in de komende maanden gaan plaatsvinden, met als absoluut
hoogtepunt het weekend van 8 en 9 september. Lees maar verder!
Event op komst

Codarts, Slagwerkkrant en De Bassist presenteren

Bass & Drum Ma sters
Workshopdag met meesterlijke ritmetandems
donderdag 15 maart, 12.00-22.00 Codarts, Rotterdam

Tweede editie van dit super-event! Een middag en avond lang ritmesectieworkshops volgen
bij de meest gerenommeerde bas/drums-tandems van Nederland in diverse zalen van
Codarts. Dat kan op donderdag 15 maart in Rotterdam. Codarts, het conservatorium in
Rotterdam, presenteert met Slagwerkkrant en De Bassist een keur aan ritmesecties die in
de meest uiteenlopende stijlen en vanuit diverse invalshoeken workshops en concerten
doen, met als kern de samenwerking tussen drummer en bassist. Alle drummers en bassisten
die les geven op Codarts doen mee en zijn bevestigd. En dat is me nogal een team!

Tijdens dit diverse programma in
drie zalen – gehost door moderators
Joost Patocka, Linda Bloemhard, Erk
Willemsen en Chris Dekker – is op
gewezen momenten ook participatie
van het publiek mogelijk (en welkom!). Dit publiek zal bestaan uit
studenten van Codarts en lezers van
De Bassist en Slagwerkkrant.

Clinics, workshops en masterclasses met de volgende meesterlijke ritmetandems:
• 11.30-13.00 Jeroen Vierdag & Udo Demandt
Braziliaanse drums

• 14.00-15.30 Hans Eijkenaar & Michel van Schie
Studiowerk (beperkt plaats)

• 11.30-13.30 Martijn Vink
Studiowerk (beperkt plaats)

• 15.00-16.00 Sanne Verbogt
Blessure-preventie

• 12.00-13.30 Krupa & The Genes
Met o.a. Stefan Kruger en Joost Patocka, drums,
Sean Fasciani, bas

• 16.00-17.30 Jordi Geuens & Erik Rademakers
Selah Sue’s ritmesectie!
• 16.00-17.30 Hans Eijkenaar & Michel van Schie
Studiowerk (beperkt plaats)

• 13.30-14.30 Frans van Geest
Swing That Bass
• 14.00-15.30 Niek de Bruijn & Thomas van Tol
Trio, trio, trio met Anton Goudsmit, gitaar
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• 16.30-18.00 Mark Schilders
Poly-currents

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

Schrijf je in!
Je kunt je nu al gratis inschrijven voor
deze bijzondere dag via onderstaande
links:
www.debassist.nl/events/
bassdrummasters
www.slagwerkkrant.nl/events/
bassdrummasters
Wees er snel bij, want het loopt storm!
Donderdag 15 maart 11.00-20.30 uur,
Codarts, Pieter de Hoochweg 125,
3024 BG Rotterdam
(bij metrostation Coolhaven - of met
tram 4 vanaf CS)
www.slagwerkkrant.nl/events
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