Beste bestuursleden van Shantykoren en nieuwsbrieflezers.
Waar blijven toch de aanmeldingen voor de ShantyNederland Workshops 2018 ?
Deze zijn al op 2 en 3 februari

Wij als bestuur van ShantyNederland verrichten heel veel werk om voor haar leden
workshops te organiseren, kosten nog moeite worden gespaard, zeer gekwalificeerde
leerkrachten worden ingehuurd, een locatie gezocht zo centraal mogelijk.
Dit jaar hebben wij de kosten voor de cursisten extreem laag gehouden voor een hele dag
cursus ( 2 x 4 uur in verschillende blokken te splitsen ) vragen wij slechts € 50,00 inclusief
een uitgebreide lunch en veel gezelligheid.
De uitgebreide informatie kunt u lezen op www.workshopshantynederland.nl ook kunt u
hier direct een keuze maken, en inschrijven.
Bij de inschrijving kunt u ook met een koor komen, incl. uw geluidstechnici, het koor mag
dan incl. dirigent en geluidsmensen uit 28 personen bestaan. Voor een koor bedraagt de
kosten € 250,00 incl. een uitgebreide lunch.
Ook kan iedereen een cursus mondharmonica volgen, het is voor absolute beginners
bedoeld een mondharmonica is ter plaatse te koop voor slecht € 15,00. Ook wordt er meer
inzicht in muziek gegeven tijdens deze cursus.
En dan voor de zangers onder de leden van ShantyNederland ( circa 11.200) is er op gebied
van zang educatie een scala van mogelijkheden voorhanden.
Chris en Ian, Betty, Jolanda, En twee Ierse top zangleraren Archie en Peter kijk eens naar
Peter een vooraanstaande Irish Tenor zie https://www.youtube.com/watch?v=fcRSOojECpw
en http://peterodonohue.com/
En niet te missen voor alle accordeon en trekzakspeler de workshops van Mark Söhngen zie
http://www.marksohngen.nl/
En voor viool is Sonja O Brien uit Ierland over zie o.a. http://www.ireland.com/nlnl/artikelen/boghill-holistic-centre/

En ook is er nog veel plaats bij de workshop tijdens Deunen en Deinen van de Kimber’s Men

Dus twijfel niet langer en schrijf u zo snel mogelijk in !!!!
www.workshopshantynederland.nl

Namens het bestuur van ShantyNederland

