West-Afrikaans
percussie weekend
met:
Babara Bangoura
Billy Konaté
Ponda O’Bryan
Moussé Dramé
Oké Sène

foto: Victor Stok

5, 6 en 7 juni 2015

De docenten:
Babara Bangourra geboren in Conakry maar
afkomstig van Kankan (Guinee). Vanaf zijn 11de
jaar speelt hij djembe. In 1999 komt Babara
tijdens een tournee van het Nationale Ballet
”Djoliba” naar Europa en wordt hij door Seny
Touré gevraagd om in België te werken. Op dat
moment beslist Babara zich hier te vestigen.
Hij is lid van “Sewa Kan” de band van Mamady
Keïta en leider van zijn groep Bolokan. Babara
beschikt over een tomeloze energie die ook in
zijn lessen erg aanstekelijk werkt.
Ponda O‘Bryan heeft als geen ander het
vermogen de traditionele West-Afrikaanse
Malinke-muziek in een voor ons begrijpelijke
methode om te zetten. Ponda heeft meer dan
25 jaar ervaring als docent, hij heeft een
enorme kennis van de traditie en achtergrond
van de traditionele ritmes. Hij is de enige
leraar in Nederland die jongeren volgens de
traditie opleidt tot djembefola.
Moussé Dramé is geboren in de griot familie
Diabaté-Dramé in Dakar. Al op heel jonge
leeftijd nam hij deel aan de traditionele
Bambarafeesten. Met Moussé als docent is
het feest! Hij is een vriendelijke, geduldige
en enthousiaste leraar. Moussé is niet
denkbaar zonder zijn “talking drum”.
Moussé is onze vaste docent mede omdat hij
zo geliefd is bij al zijn leerlingen.

Billy
Konaté
jongste
zoon
van
de
legendarische Famoudou Konaté. Hij maakte al
heel jong de muziek van nabij mee. Hij is een
graag geziene en ervaren docent van
traditionele Malinke ritmes. Billy heeft
behalve zijn percussieschool in Conakry
(Guinee), ook een school in zuid-Duitsland waar
hij sinds 2002 woont. Hij is een succesvol en
veel gevraagde docent.
Abdoulaye Oké Sène is geboren en
opgegroeid in Dakar in Senegal. In 1988 wordt
hij lid van het gezelschap van Mastersabardrummer Doudou N’diaye Rose. Zijn
kennis van traditionele ritmes, creativiteit en
perfectionisme maken hem tot een groots
docent. Oké geeft les in Delft en Den Haag.
Voor meer info docenten, zie hun website.
De locatie:
In Wieringerwerf in de kop van Noord-Holland
aan de dijk, ingeklemd tussen het IJsselmeer
aan de ene, en een prachtig bos aan de andere
kant, ligt een grote boerderij. Het is een
mooie accommodatie met fantastische ligging.
In de diverse kamers zijn stapelbedden maar
je kunt ook op het terrein kamperen. Zelf
a.u.b. laken, sloop en slaapzak meenemen.

De Afrikaanse catering
is weer in handen van Fama Diop en haar
team, zij verzorgen dit weekend 3 Afrikaanse
warme maaltijden. Voor drankjes kun je bij
Sander en Barry terecht. Elles, José en
Monique werken mee in en om de keuken.

Het programma: 5, 6, 7 juni
Vrijdag: vanaf 19.00 uur inschrijven en
verdelen van de kamers. (Je tent opzetten,
mag nà 18.00 uur). Met elkaar kennismaken
of elkaar na een jaar weer ontmoeten en……..
alvast een beetje ongedwongen samen spelen
(tot 00.00 uur).
Tussen 19.00 – 20.30 uur wordt de Afrikaanse
maaltijd geserveerd.
Zaterdag:
8.30 - 9.30 uur ontbijt.
10.00 -13.00 uur les
14.00 uur warme lunch
15.30 -18.00 uur les
Tussen de les door, korte koffie/theepauze.
19.00 – 20.00 uur diner
Zaterdagavond is er “jubileums verrassing”,
kampvuur en optreden van de docenten.
Dit jaar zijn gasten welkom om tegen betaling
van € 15.- mee te dineren en genieten van het
optreden.
Na het diner en voor het optreden van de
docentenband, is er een mogelijkheid voor
bandjes of individuele spelers of zangers zich
te presenteren.
Zondag:
8.00 – 9.00 uur ontbijt
9.30 –11.00 uur les
11.00 uur koffiepauze
11.30- 13.00 uur les
14.00 uur warme lunch
15.00 uur presentatie
17.00 uur einde

Routebeschrijving:
Automobilisten: A7, Amsterdam/ Leeuwarden
afrit nr. 13, Wieringerwerf.
Richting Kreileroord: dit is een lange rechte
weg, uitrijden tot aan de dijk, daar linksaf en
na ongeveer 6 kilometer zie je het Boshuis.
Noorderdijkweg 23.
Openbaar vervoer: de trein naar NS station
Hoorn, (dit is vanuit Amsterdam richting
Enkhuizen).
Vanuit Hoorn gaat elk uur bus 135 richting Den
Helder. In Wieringerwerf bij bushalte “de
Maaier” uitstappen, daar wordt je gehaald.
Kom je met openbaar vervoer, neem dan
minimaal een week van te voren even contact
met ons op. Misschien kunnen we iets regelen
zodat je kunt meerijden vanuit Hoorn.
Op deze vrijdagavond zijn we te bereiken op
tel nr: Mouna: 06 1975 8512
Yvonne: 06 2882 3687
Kosten: € 195.- per persoon alles inclusief
behalve de drankjes aan de bar. De drankjes
kosten € 1.20. Voor € 20.- kun je het hele
weekend gebruik maken van een djembe.
Je hebt deze dagen totaal 8½ uur les
Halfgevorderd:
Midden 1:
Midden 2:
Gevorderd:
Vergev./prof.:

Moussé Dramé
Ponda O’Bryan
Oké Sène
Billy / Babara
Babara / Billy

Aanmelden:
Per mail: mounahofmann@gmail.com of tel.
Mouna: 0229–243202 0619758512. Yvonne:
06-28823687 en door aanbetaling van € 95.over te maken naar: NL73TRIO 0197965636
t.n.v. H.W. Hofmann / Y. Bergman.
Het restant uiterlijk 1 week van te voren
overmaken of contant bij aankomst betalen.
Je bent pas verzekerd van een plaats als de
aanbetaling op bovengenoemde rekening staat.
De aanmelding is op volgorde van binnenkomst.
Je krijgt na aanbetaling en retourneren van
het antwoordstrookje, een bevestiging van
deelname.

Niveau:
De lesgroepen zijn ingedeeld in 4 niveaus,
Halfgevorderd, middengroepen, gevorderd
en vergevorderd /professionals.
Vooral bij de vergevorderde/professionele
en de gevorderde groep is het belangrijk dat
je ruime ervaring hebt met de bastrommels,
offbeat, en ook in staat bent dundunbaritmes te spelen.
Uit ervaring weten wij dat het voor iedereen
heel vervelend is als mensen inschrijven boven
hun niveau.
De docent bepaalt of deelnemers op het
juiste niveau zitten. Is dit niet het geval zal
de docent je adviseren naar een lager of hoger
niveau te gaan.

Gegevens opsturen of mailen naar:
mounahofmann@gmail.com
Patio 136
1628 LH Hoorn
AANMELDING:
naam: …………………
telefoon: …………
e-mail:………………
*vegetariër: .....
*indien vegetariër:
vis …….ja …… nee
*djembe huren: …
*slaapplaats: … tent … in huis
wie is je huidige docent?
……………
hoe lang speel je? …………
Niveau:
*beginner……*halfgevorderd……
*gevorderd……*vergev./prof..…
*maaltijd vrijdagavond ……€ 8.*aankruisen wat van toepassing is.
LET OP!!! Nieuw rekeningnummer!!!!
Bij betaling graag de naam opgeven waaronder
je de aanmelding gedaan hebt.

Wij over ons:
Wij, Yvonne en Mouna organiseren deze
weekends al jaren met veel plezier.
Dit jaar voor de 10de keer.
Het is elk jaar weer een feestje.
Samen met onze docenten, koks / keukencrew
en Yvonne’s kinderen een fijne sfeer creëren
is voor ons heel belangrijk.
Zonder onze gasten (want dat zijn de
cursisten voor ons) zouden we dit niet kunnen
realiseren.
We proberen de prijzen van het weekend
redelijk te houden. Dit lukt ons tot nu toe
goed omdat we geen commerciële instelling
zijn, maar het veel meer een vriendengroep is
die samen muziek maken.
Het is dan ook voor velen een jaarlijks
terugkomend weerzien met elkaar.
Wij genieten er van als iedereen het naar
zijn/haar zin heeft. Dan is het weekend ook
voor ons geslaagd.
Wij staan altijd open voor suggesties, daar
proberen we iets mee te doen, want pas als wij
weten waar het niet “lekker loopt” kunnen we
actie ondernemen.
Samen met onze bezoekers hopen we dit nog
een poosje te mogen doen.

