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Start NIEUWE cursus Palmas & Cajòn Alphen a/d Rijn
Corona virus
Castagnettenknoop en meer.
Meer weten over de cajón.

Korte Cursus Palmas & Cajòn van 10 lessen met live gitaar begeleiding
Houd je van flamenco en percussie ? Dan is dit de cursus voor jou ! De korte cursus
Palmas & Cajòn is toegankelijk voor iedereen, dus ook mensen zonder percussie- of
flamenco-ervaring. Je maakt kennis met palmas (ritmisch handgeklap) en het bespelen
van de cajòn (houten slaginstrument). De cajòn heeft de vorm van een houten kist met
een klankgat, maar is zodanig gemaakt (aan de binnenkant zitten snaren en belletjes)
dat je er verschillende geluiden mee kunt maken. Je zult de basis snel onder de knie
hebben. Het is een beleving in coördinatie en samenspel.
De cursus wordt live met gitaar begeleid. De kosten voor deze cursus zijn € 150,-.
Voor bestaande leeringen is er een korting en komt de cursusprijs op € 120,De Cursus Palmas & Cajòn is op de donderdagavond en start per 28 oktober om 19:45 uur
en bestaat 10 lessen. De lessen worden gegeven bij “Parkvilla” in Alphen a/d Rijn.
Aanmeldingen voor deze cursus kan per e-mail met naam vermelding en “Ik geef me op
voor de Palmas & Cajòn cursus”.
Meer info op de pagina van Alphen a/d Rijn en de link cajón op de nieuwspagina.

Corona virus
Elke locatie waar les wordt gegeven heeft zijn eigen protollen i.v.m. het
coronavirus.
Daar er de kans is dat er in de loop der tijd wijzigingen in kunnen voorkomen
adviseer ik
de website van de betreffende leslocatie te lezen. En dit vooral voor dat u naar een
les komt .
Hierbij de leslocaties met de bij behorende links betreft het corona protocol
Alphen a/d Rijn
Algemeen: https://www.parkvilla.nl/pagina/98/Algemeen/
Cursussen: https://www.parkvilla.nl/pagina/100/Cursussen/
Delft
https://www.vak-delft.nl/vaktualiteiten/vaknieuws/13-03-2020/maatregelencoronavirus
Zoetermeer
https://www.ckc-zoetermeer.nl/corona
Leiden
Neem contact op met de docent Wil Lambregts per e-mail
whmlambregts@chello.nl
•
•

Castagnettenknoop en meer, klik hier
Meer weten over de cajón, klik hier

•

Filmpje: Impressie van een optreden van Claudio Benito en Wil Lambregts in Paradiso
te Amsterdam, waarbij Wil de cajón bespeeld.

Informatie en aanmeldingen
Wil Lambregts
Weth. de Vriesplantsoen 47
1107 AR Amsterdam
Tel.: 020 697 60 25
E-mail: whmlambregts@chello.nl

