DE KRACHT VAN SAMENSPEL
SWINGENDE PERCUSSIE WORKSHOPS EN OPTREDENS

5 TIPS VOOR GOEDKOPE ‘PERCUSSIE’ OP JE FEEST
TIP 1
Trommel op rommel
Zorg voor diverse grote en kleine pannen, houten kisten, plastic dozen/kratten/containers, deksels en laat
iedereen een of meerdere pollepels /pannen etc.) meebrengen.
Geef 1 persoon de rol van dirigent en ga lekker ‘samen aan de slag’.
Bedenk van tevoren enkele ritmes en breaks. Een ‘vraag – antwoord’ spel doet het ook altijd goed.
Beste wel even vooraf experimenteren wat mooi combineert. Leg de lat niet te hoog en hou het kort.
TIP 2
Regel plaatselijk talent
Vraag bij de muziekschool in je woonplaats of er mensen zijn die het leuk vinden om met de slagwerk sectie
muziek te komen maken op je feest. Misschien een lesgroep die even in en uit komt lopen met trommels?
Of ken je iemand die goed bevriend is met een muzikant van de plaatselijke sambaband?
TIP 3
Karaoke ‘mee-drummen’
Koop een karaoke-set (vanaf E 45,= bij bol.com) en sluit deze aan op een televisie.
Laat iedereen die niet meezingt op de (sta) tafels mee-drummen en geef ze ook eens de hoofdrol.
TIP 4
Overhandig iedereen E 5,= of E 10,= in de hand
Geef de teambuilding opdracht om als groep iets te eten te regelen. Met elkaar afstemmen mag. De een (of
twee) maakt soep en de ander haalt heerlijk turks brood. Allerlei speciale liflafjes en speciale drankjes erbij en
het is gewoon feest op je eigen locatie! Dit scheelt veel kosten vergeleken met een restaurant.
Op deze manier hou je dan budget over voor een super djembe activiteit.
TIP 5
Body-percussion
Iemand die gewend is om te werken met groepen kan met enige voorbereiding deze sessie prima leiden.
Zet een fijn housenummer op als basis zodat iedereen de beat kan volgen. Een houten vloer is perfect zodat je
vooral het stampen goed hoort.
Bewegingen:
-handen op je wangen trommelen met open mond in o vorm
-‘knippen’ met de vingers
-klappen (laag/hoog/zij), slaan op bovenbenen, stampen (ook heeel snel roffelend), springen
Combineer een stamp met direct daarna klappen etc.
Ter inspiratie: https://youtu.be/-GoAaZCGr3I en https://youtu.be/bSzarHGQ-gY
Heerlijk die vrijkomende energie!
Heb je nog vragen?
Je bereikt ons op 06-28949318 of info@djembe-agogo.nl
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