Pauken:
‘Een pauk is een keteltrom met een gedefinieerde toonhoogte. Door met

Cajón (spaans voor kist):

een mallet op het vel te slaan klinkt een bepaalde toon. De toonhoogte is

‘Ritme-instrument dat wordt bespeeld door erop

afhankelijk van de spanning van het vel en de plaats waarop het vel geraakt

te zitten en met de handen te slaan. Het midden

wordt. De grootte van de eronder liggende resonantieruimte bepaalt in

van het voorblad maakt een bass-achtig geluid,

welk toonbereik de pauk gebruikt kan worden.’

de hoeken maken een snare-achtig ratelend
geluid. Door Najib Amhali gebruikt in zijn show
Freefight’

Over Muziekplein
Wij maken muziek op Muziekplein. Dit is een
ontmoetingsplaats van muziekinitiatieven en
muziekstijlen, van tradities en cultuur. Muziekplein is voor iedereen die muziek wil maken;
voor jong en oud, voor ervaren en beginnende
muzikanten met blaas-, percussie-, snaar- of
toetsinstrumenten en zang.

Contact
Secretariaat
      Telefoon
E-mail adres

Esdoornstraat 17, 6086 CJ Neer
06-191 361 45
secretariaat@muziekplein.eu

eigenzinnig slagwerk

met VÉÉL en zinvolle energie

Percussiegroep Zinvol Geweld;
een opmerkelijke naam!
Geweld is zinloos, maar muzikaal

Trots zijn we op het

‘geweld’ zorgt voor positieve en

jurycommentaar:

zinvolle energie. Met geweldige

‘Een groep met uitstekende
kwaliteiten, goede sound, prima

muzikale prestaties… dat heeft

techniek, boeiend voor het publiek:

‘Zinvol Geweld’ bewezen.

‘dat is de missie’. Proficiat’

Ago-go bells:
‘Groovy latijns-americaans
instrument welk meteen een
feeststemming creëert om op te dansen!

Conga:

Marimba:

‘Dikbuikige Cubaanse éénvellige trommel met

‘Een aan de xylofoon verwant muziek-

een krachtig karakter. Voor een warme volle klank

instrument, maar met een veel warmere en

en te bespelen met vingers of handpalm’

vollere klank. Met diverse soorten mallets
wordt de klank bepaald.’

In 2000 zijn we opgericht als slagwerk
groep van de fanfare. Enkele jaren
later heeft onze groep een eigen
gezicht gekregen en in november 2008
deden we voor de eerste keer mee
aan een groot concours. Wij haalden
de 1e prijs onder leiding van dirigent
Roy Janssen. Hierdoor werden we
Limburgs kampioen met promotie.

Onze muziek herken je aan een mix
van klassieke muziek en moderne
en melodieuze percussienummers.
We gebruiken veel verschillende
instrumenten en mengen allerlei
muziekstijlen… met een verrassend
resultaat!

Nieuwsgierig geworden?
Loop eens binnen tijdens
één van onze repetities!
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