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Van de voorzitter,

Op het moment dat ik dit stukje schrijf , eind april, is het nog erg koud
voor de tijd van het jaar.

Onze Koningsdag is kouder dan dat de Kerstdagen waren. Erg bijzonder
maar ik heb al eerder mijn verbazing uitgesproken over de sterke
klimaatveranderingen.

Wat ook een grote verandering voor ons was, en bijna onherkenbaar,
was onze toptoetsenist, Michel Voncken.
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Wat heeft die jongen een prestatie geleverd. Velen van de aanwezigen waren dan ook verbaasd over zijn grote
gewichtsverlies ( 85 kilo). Maar wat hebben we weer kunnen genieten van zijn grote muzikale kwaliteiten. Eerst op de
PSR S970 en na de pauze op de Tyros 5. Wat heeft die man een vingervlugheid, onvoorstelbaar. Bovendien kan hij
ook nog mooi zingen.

Ook onze laatste workshop met Tom Meuwese, leverde wederom een record aantal bezoekers op. Tom heeft de 30
aanwezigen op een deskundige wijze het één en ander verteld over het mixen van geluiden. Tom hartstikke bedank
nogmaals. Ook voor het bestuur is het fijn om te constateren dat deze workshopavonden zo aanslaan. Maar
daarnaast is het niet eenvoudig om iedere maand een item te hebben om te kunnen behandelen. Als er onder de
leden iemand is die op een workshopavond iets zinvols kan behandelen, dan hoor ik dat graag.

Op onze volgende workshopavond op maandag 9 mei a.s. willen we graag een start gaan maken   met het
samenstellen van muziekgroepjes voor de eerste jamsessie in oktober.  Breng daarom uw instrument mee. Iedere
groep zal minimaal uit 2 personen bestaan.

Hebt u zich nog niet opgegeven doe dit dan bij onze secretaris, Kees Koning.

Het wordt al weer de laatste concertavond voor het zomerreces en we gaan op 8 augustus 2016 weer van start met
de volgende workshopavond.

Diegenen die deze laatste concertavond er niet kunnen zijn, wens ik alvast een hele fijne vakantie toe met  heel mooi
weer.

Op maandag 30 mei 2016 treedt voor u op Menno Beijer uit Zalk

Menno heeft op de toetsen al een ervaring van tientallen jaren achter de rug en gespeeld met vele muzikanten en
vocalisten.

In de muziekscene staat hij bekend als een duizendpoot. Hij kan uitermate goed improviseren waarbij hij bekende
thema’s verweeft met eigen werk in diverse muziekstijlen. Hij kan elke sfeer realiseren, van licht klassiek tot pop, jazzy
sounds maar ook lounge achtergrond muziek.

Bij Muziekcentrum Oostendorp in Wezep geeft hij diverse demo’s en workshops.

Menno zal in ieder geval spelen op de Korg PA-4X. Mocht de nieuwe Yamaha Montage, de opvolger van de Motif, op
tijd binnen zijn, dan brengt hij die ook mee.

Deze avond word wederom gesponsord door onze hoofdsponsor Firma Oostendorp

Het bestuur wenst u wederom een fijne muzikale avond.



MUZIKALE TURBO TAAL

121. Blue Notes:

- Dit zijn noten die juist niet in de gewone (gebruikelijke)
toonladder voorkomen of soms juist ook niet in het
akkoord van dat moment. Deze enigszins afwijkende
noten krijgen daardoor een sterk blueskarakter, vandaar
de TurboTerm "blue notes" (let op de streepjes!). Dit zijn
hierdoor ook lekkere noten om mee te improviseren. Ten
opzichte van een gewone majeurtoonladder is de
toonladder met alle blue notes erin (bluestoonladder) als
volgt opgebouwd:

• 1=grondtoon
• 3b=gealtereerde toon (Zie TurboTerm 116)
• 4=kwart
• 4#=tritonus (Zie TurboTerm 119),
• 5=kwint/wisselbas
• 7b=septiem/akkoordsymbool 7
• 8=oktaaf/grondtoon

Op deze 7 tonen zijn de meeste solo's, licks (Zie
TurboTerm 1) en riffs (Zie TurboTerm 3) gebaseerd...!

Maandag 31 oktober gaan we voor de eerste keer een
Jamsessie houden.

Hier zullen dan onze eigen leden gaan samenspelen met
elkaar. Dit samenspelen kan van alles zijn, de een speelt,
de ander zingt. De een speelt gitaar, de ander Keyboard,
ga zo maar door , elke combinatie is toegestaan zolang er
maar minstens 2 mensen samenspelen. We weten dat bij
diverse leden ook andere muziekinstrumenten in huis
staan die ze beoefenen. Dus haal de accordeon weer
even tevoorschijn en speel een lekker deuntje mee.

Agenda

8 augustus 2016 Workshop

29 augustus 2016 Dirkjan Ranzijn

12 september 2016 Workshop

26 september 2016 Bert Louissen

Alle avonden beginnen om

20.00 uur in Partyboerderij

De IJsselhoeve te Doesburg,

tenzij anders vermeld



Het is de bedoeling dat deze informele avond ( we zitten niet allemaal op een rij naar de artiesten te kijken, maar
gezellig in zitjes) gevuld wordt met diverse soorten muziek, en u snapt het natuurlijk al, ook u wordt dringend
uitgenodigd om uw partijtje mee te spelen!

Nu niet meteen denken, dit gaat het niet worden, dit is juist wat spel betreft makkelijker! Je speelt nu maar een
gedeelte van het nummer, de rest wordt door anderen ingevuld. In de praktijk blijkt het erg leuk te zijn om samen
muziek te maken. In de Workshop van April hebben we dit al kunnen meemaken. Ons oudste lid heeft zich al
opgegeven met een zangeres, en enkele anderen roeren zich ook al, maar zoals gezegd, dit is een avondvullend
programma. De keuze van de nummers? Die mag u zelf bepalen.

Het is de bedoeling dat we vanaf Mei gaan oefenen op de workshops, geef u dus op bij onze secretaris!




