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Een monotone en "Invariable" sound.
is niet altijd om aan te horen.
Daar kan (bijvoorbeeld) geen spanning
in zitten.
Maar dat kan ook zijn, omdat er weinig
variatie is te ontdekken in de notatie.
Toch kan de constante factor van
steeds weer maten herhalen, een spanning teweeg
brengen. Dit slagwerkstuk is daar een voorbeeld van.
Moeilijkheidsgraad zit vooral in het constante,
en het samenspel van steeds terugkerende notenbeeld.
Een goede cadans van elke speler is hierin belangrijk.

10 spelers
Bezetting : Vibrafoon – Xylofoon – Marimba
Marimba – Marimba 4,3 oct.
Timpani – Snare – Bongos – Congas
Toms (3) – Tenordrum (of hoge bas)
Tijdsduur : 03’48”
Zie

www.drumsolutions.nl

3e divisie

voor verdere informatie
of mail naar info@drumsolutions.nl

Buiten het boekje om (35 euro) ,
zijn ook losse partijen te bestellen
die alleen digitaal worden verzonden (5 euro)
Door verdubbeling van partijen zijn
de meeste stukjes ook geschikt voor
een klein slagwerkgroepje.

U ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld of iets bij ons hebt besteld.
Afmelden info@drumsolutions.nl
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“Hummingbird”
5 spelers

Bezetting :
Clockenspiel – Xylofoon
Marimba - Timpani – Snare
Castagnetten/Woodblock
Vibraslap/Tom/Snare

3 delen
Deel 1 : Where is that beautiful flower
Deel 2 : Give me nectar
Deel 3 : Satisfied to next flower

Nieuw
werk

Tijdsduur : 04’35”
Moeilijkheidsgraad 4e divisie

Leuk stuk voor een groep leerlingen
Hummingbird (Engels) Kolibrie (Nederlands) Trochilidae (Latijn)
zijn een familie van kleine, sierlijke vogels die inheems zijn in de
tropische delen van Amerika.
Ze kenmerken zich door hun lange staart,
priemvormige snavel en bont gekleurde verenkleed.
Kolibries zijn uitgesproken kleine vogels;
de lichaamsgrootte varieert tussen die van een zwaluw en van een hommel.
De meeste soorten bereiken een lengte van 7–13 cm.
Kolibries zijn gespecialiseerd in het uitzuigen van nectar uit bloemen,
maar veel soorten voeden zich ook met insecten.

Een arrangement van kinderlied “Ram sam sam” voor boomwackers
6x Boomwackers
+ drumset

U ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld of iets bij ons hebt besteld.
Afmelden info@drumsolutions.nl

