
Xperience the Bigband Groove
Speel je al een tijdje een instrument? Ben je tussen de 9 en 99 jaar? Heb je enig idee hoe leuk
het is om samen met anderen muziek te maken in een echt orkest? Wil je dit ontdekken?

Wat:
‘Xperience the Bigband Groove’ is een workshop voor jong en oud en wordt al vele jaren met succes georganiseerd.
Iedereen [als er bep. posities vol zijn, wordt er door de organisatie ’n keuze gemaakt] kan meedoen: of je nu zingt, drumt,
ttrombone, saxofoon, gitaar, piano, trompet of een ander instrument speelt. Het geheel staat onder leiding van de
professionele bandleider Daan Morris.

Waarom:
Gezamenlijk muziek maken is de leukste manier om andere muziek te ontdekken en andere muzikanten te ontmoeten. In
twee middagen ontstaat er zo een hele leuke en gezellige muzikale ervaring!

Wanneer:
Dit jaar wordt ‘Xperience the Bigband Groove’ georganiseerd op zaterdag 14 en 28 maart.
Er Er wordt gerepeteerd van 13:00 - 17:00 uur. De laatste dag zullen de deelnemers het evenement BestJazz openen met een
spetterend optreden. Na jullie optreden gaat “BestJazz” op volle kracht verder. Er spelen die avond diverse andere bands.
Als je familie en/of vrienden wilt uitnodigen, let dan wel op dat de entree voor BestJazz €8,50 bedraagt. Kaartverkoop via
www.bestjazz.nl (€10,00 aan de kassa). Beide zijn incl. 1 consumptie.

Waar:
Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, 5683 AC in Best.

Wat heb je nodig:
Een instrument, een beetje beheersing Een instrument, een beetje beheersing van dit instrument, een muziekstandaard en een portie enthousiasme!

Wat hebben wij nodig:
De kosten voor deelname bedragen €27,50 p.p. voor volwassenen. Tot en met 18 jaar én voor studenten is de prijs
€22,50 p.p. Hier zit o.a. een hapje eten en een drankje vóór het optreden bij ingegrepen. Toegang tot het evenement
BestJazz is voor de deelnemers uiteraard gratis. Heb je een verzoeknummer, laat het bij je inschrijving weten [bandleider
bepaald!]

                                          Aanmelden is mogelijk tot 5 maart 2020 bij Peter Denissen via dit mailadres:
                                                                                   xperien                                                                                   xperience.backyard.festival@gmail.com

Wanneer je deelneemt aan deze workshop geef je automatisch toestemming dat je volgend jaar persoonlijk uitgenodigd
mag worden voor de volgende Xperience. Je gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden aangaande de organisatie
van ‘Xperience the Bigband Groove’ en worden in geen geval doorgespeeld aan derden. Eventuele foto’s/video’s die
worden genomen worden gebruikt voor een verslag op de site en social media van de Backyard Big Band en BestJazz.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kan je dit direct doorgeven via bovenstaand e-mailadres zodat wij rekening
kunnen houkunnen houden met jou wensen.

Geef je naam, adres, telefoonnummer, mailadres, leeftijd door. We willen natuurlijk ook graag weten welk instrument je
speelt en je speelervaring zodat de bandleider de stukken daarop kan aanpassen. Mocht je nog vragen hebben dan horen
wij dat heel graag.

Tot 14 maart 2020

Peter Denissen
Secretaris Backyard Bigband
 06.54.600.504 06.54.600.504
                                                                              www.backyard-bigband.nl  •  www.bestjazz.nl   •  Volg ons op Facebook en Instagram


