VLAMO WEST-VLAANDEREN VZW

Cursus
tamboer-majoor

Conservatoriumplein 1
8500 Kortrĳk
west-vlaandernvlaanderen@vlamo.be
056 32 49 92

VLAMO OOST-VLAANDEREN VZW
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
oost-vlaandernvlaanderen@vlamo.be
09 265 80 08

9
&
23
02
19
In samenwerking met de
K.H. Sint-Cecilia Wingene

De cursus vindt plaats op 2 dagen:
zaterdagen 9 en 23 februari 2019
De cursus voor starters vindt plaats in
Deinze (Oost-Vlaanderen) met docent
Patrick Maes
op 9 en 23 februari 2019

VOOR WIE?
De tamboer-majoor heeft een cruciale rol bĳ het
marcheren met een harmonie, fanfare, pipeband
of showkorps . De correcte bevelen geven, de
juiste houding en de groep uniform krĳgen, het is
geen sinecure. Zorg dat je hierbĳ als tamboermajoor uitblinkt en breng dit ook zo over bĳ de
muzikanten.

van 14 - 17 uur

ANTWOORDSTROOK
NAAM EN VOORNAAM:

……………………………………………………………………………..

Proﬁel deelnemer: geen kennis maar wel
kunnen marcheren.

De cursus voor gevorderden vindt plaats in
Wingene (West-Vlaanderen) met docent

Wil je de knepen van het vak aanleren of ben je
reeds gevorderd en wil je een opfrissing? Schrĳf je
dan in voor deze cursus. De docenten Patrick
Maes en Lennert Schreel zullen je op deskundige
wĳze sturen in het tamboer-majoor gebeuren.

Lennert Schreel
op 9 en 23 februari 2019
van 14 - 17 uur
Proﬁel deelnemer: kennis en kunnen toepassen van de
basistechnieken en/of reeds een cursus beginners
gevolgd hebben.

NAAM VERENIGING / MUZIEKACADEMIE:

…………………………………………………………………………………………….

TELEFOON/GSM: ………………………………………………………………

WANNEER
Zaterdag 9 februari 2019 van 14 - 17 uur
+
Zaterdag 23 februari 2019 van 14 - 17 uur

Duid aan:

STARTENDE TAMBOER-MAJOOR (cursus in O-VL)

OF

INSCHRIJVEN
De deelnameprĳs bedraagt € 15 per persoon
Om in te schrĳven mail je de gevraagde gegevens naar

WAAR
Voor Oost-Vlaanderen:
Zaal Ten Hove
Nieuwstraat 3
9800 Deinze

GEVORDERDE TAMBOER-MAJOOR (cursus in W-VL)

west-vlaanderen@vlamo.be of oost-vlaanderen@vlamo.be en
betaal je het inschrĳvingsgeld op rekeningnummer

Voor West-Vlaanderen:

BE62 380 0158391 61 van Vlamo West-Vlaanderen vzw,

Feestzaal De Verrekĳker

met vermelding ‘cursus tamboer-majoor + jouw naam’.

Verrekĳker 1

Mail deze gegevens naar:
west-vlaanderen@vlamo.be
of

8750 Wingene

Deadline inschrĳvingen: 25 januari 2019

MEE TE NEMEN
Neem indien mogelĳk een mace mee.

oost-vlaanderen@vlamo.be

