Beste,
Zoals beloofd wat info over het participatieve muziekproject pBones – Crossbones tijdens Iedereen
Klassiek (https://klara.be/iedereenklassiek) in Brugge.
Iedereen Klassiek is een organisatie van Klara, Concertgebouw Brugge en Brugge Plus.
We willen op zaterdagnamiddag 26 oktober om 15u00 (uur te bevestigen) 200 kersverse
trombonisten verzamelen om – samen met het jonge trombone collectief Crossbones
(http://crossbones.be/) en zanger/presentator Brahim (bekend van MNM) – een concert te geven.
Het gaat om een stunt, een uitdaging zeg maar. Maar het is ook een manier om Iedereen aan
Klassiek te krijgen, om iedereen te laten kennis maken met het plezier van muziek maken en
beluisteren.
Bij de 200 “nieuwe” trombonisten zullen zich op 26 oktober ook meer ervaren trombonisten voegen.
Ook naar hen doen we een oproep.
We denken zo een echt feestelijk, muzikaal, luidruchtig en opvallend moment tijdens Iedereen
Klassiek te kunnen realiseren.
Om zoveel kersverse trombonisten klaar te stomen werkt Crossbones samen met de organisatie
Mr.pBone uit Nederland. http://www.mrpbone.nl/. Mr.pBone organiseert workshops waarbij
gebruik gemaakt wordt van zgn. pBones, fel gekleurde trombones gemaakt uit kunststof die
makkelijk te bespelen zijn.
In de weken kort voor Iedereen Klassiek willen we enkele workshops van Mr.pBone GRATIS
aanbieden bij Brugse organisaties en verenigingen die zich richten op kwetsbare groepen
(kansarmoede, sociale- en psychische problematiek, migratie-achtergrond …). We kunnen in totaal 3
workshopdagen aanbieden met 2 sessies per dag (1 locatie per dag) voor max 25 dlnrs/sessie.
De begeleider is een professioneel muzikant met ene drukke avond-agenda en heeft de voorkeur
voor sessies overdag, tijdens de werkuren dus. Er kan in overleg nog bekeken worden om toch een
weekend- of avondsessie te doen. Onderaan de mail vind je enkele voorkeurdata van de begeleider.
Wij financieren de begeleider, gebruik van de instrumenten en persoonlijke mondstukjes voor de
deelnemers.
De workshop is geschikt voor kinderen vanaf het 4de leerjaar, jongeren, volwassenen, senioren … Je
hoeft geen enkele muzikale voorkennis te hebben, enkel de zin om het te leren. Het bespelen van
een trombone (ook in kunststof) vraagt wel voldoende motoriek en wat kracht om te blazen
(kinderen vanaf 9 à 10 jaar kunnen dit zeker aan).
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