Djembé Barasé heeft een workshop idee...
Het nieuwe schooljaar 2012-2013 zal voor vele scholen 'grensverleggend' zijn vanwege het thema
van de kinderboekenweek -”Hallo Wereld”-. Een mooie aanleiding voor een Afrika project!
Djembé Barasé, de Afrikaanse percussieschool van Heleen Groen, weet hier prachtig op in te spelen
met diverse workshops op maat zoals:

Ritmes van de Afrikaanse Markt
Als je in Afrika op de markt loopt, merk je dat ieder verkoper zijn eigen
geluid maakt om zijn handel aan de man te brengen. Zo tikt bijvoorbeeld
de schoenpoetser altijd vrolijk met een stokje op zijn houten kistje en de
kleermaker kondigt zijn vakmanschap aan door met zijn schaar ritmisch te
knippen. De vrouwen die het eten bereiden stampen de maat in een grote
houten pot en de lepelverkopers slaan zowaar een melodietje uit hun
lepels!
Blatende
schapen,
zingende
marktvrouwen,
roepende
buskaartverkopers... Je komt van alles tegen op de markt!
Al die geluiden lijken op zichzelf te staan, maar Heleen weet er samen met
de kinderen een fantastisch muziekstuk van te maken. Ze neemt de
kinderen mee naar een Afrikaanse markt waar met traditionele attributen
en instrumenten de verschillende ritmes geoefend kunnen worden, waarna
ze in Afrikaanse kleding een heuse uitvoering kunnen geven voor publiek...
Een schitterend spektakel!

Djembé Barasé steunt met
deze workshop het projekt
'Tuma Viela' in Ghana,
West Afrika, waar van
zwerfafval o.a schooltassen
voor Ghanese kinderen
worden gemaakt.
www.tuma-viela.com

Deze workshop is geschikt voor minimaal 25 kinderen van de midden-en
bovenbouw en duurt ongeveer 2 uur (incl. presentatie).

Djembé Workshops
Ook een djembé workshop behoort tot de mogelijkheden! Tijdens deze les
wordt een opzwepend traditioneel ritme aangeleerd met bijbehorend
liedje. Uiteraard kunnen de kinderen aan het eind optreden in Afrikaanse
kleding... Feest alom!
Deze workshop is geschikt voor maximaal 30 kinderen van de midden- en
bovenbouw en duurt ongeveer 2 uur (incl. presentatie).

Ook voor aangepaste
arrangementen staat
Djembé Barasé altijd open.
Voor informatie, prijsopgave
en boeking kunt u kontakt
opnemen met:
Heleen Groen
050-5415747
06-25588151
heleen@djembebarase.nl
www.djembebarase.nl

