Workshop “Schrijf je eigen shanty”.
Nadat deelnemers voor deze workshop in Rotterdam tijdens het Shantyfestival en
georganiseerd door Shanty Nederland, zich moeizaam hadden opgegeven, startten we op
zondag 9 september toch deze workshop met 10 deelnemers.
Het geheel stond onder leiding van de Folkgroep Pekel uit Vlaardingen.
Na een rondje voorstellen introduceerde
Pekel een viertal bestaande liederen: “de
Garrenkwak”, “Te Haarlem”, “My Bonny” en
“Haul away”. Om in de stemming te komen de
liedjes even zingen en daarna was de opdracht
om op een van de melodieën een nieuwe
tekst te schrijven. Bij elke werkgroep sloot een
der mannen van Pekel aan en al snel werd er
druk gecomponeerd en geëxperimenteerd
met stukken tekst om tot een goed lopend geheel te komen.
Als je lekker bezig bent, dan vliegt de tijd en na een klein uurtje werk lagen er drie nieuwe
teksten. Natuurlijk moest dit wel eerst leesbaar opgeschreven worden en dan het
uitproberen. Niet gek voor zo’n eerste keer maar toch nog even hier en daar wat kleine
aanpassingen en klaar was het produkt.

Met de volledige muzikale begeleiding van
Pekel werden nu de liedjes door iedereen
gezongen en er ontstond een geweldig goede
sfeer.
Maar nu de grote presentatie….zoeken naar
een mogelijkheid en de nieuwe nummers
werden op het hoofdpodium van het
Shantyfestival in Rotterdam na het optreden
van Pekel door de werkgroepen gezongen. Dit werd een mooie ervaring want bij de “doop”
van deze teksten zaten er toch al snel zo’n 300 mensen in de tent te luisteren.
Bij het publiek werd dit goed ontvangen en de
werkgroepjes hebben er heel veel lol en plezier aan
beleefd. Met alle goede tips en deze produkten
kunnen de deelnemers zeker in de toekomst weer uit
de voeten.
Deze workshop is een aanrader voor vele Shantyliefhebbers en er zal zeker een vervolg komen.

Bert Jansen

Naschrift van ShantyNederland .
Allereerst willen wij de Stichting Shantyfestival Rotterdam danken voor dit initiatief “ Schrijf
je eigen shanty” die wij graag hebben willen ondersteunen en gezien de opmerking van Bert
Jansen, met het enthousiasme van de werkgroepen, zullen wij dit zeker in ons programma
opnemen.

