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Música Latina







Latin Percussie workshops voor Harfabra slagwerkers
Latin Percussie lessen voor percussionisten
Coaching Latin ensembles (piano, bas en ritme)
Big band projecten
Harmonie en Fanfare projecten met Latijnse (en Caribische) muziek
Latin muziek voor Zang koren en vocale ensembles

De laatste jaren is de vraag naar nieuwe muziekstijlen groter geworden binnen de Harfawereld. May Peters, wereldmusicus en oud docent Trombone Jazz en Caribische Muziek aan
het Conservatorium van Puerto Rico geeft daarom sinds haar verblijf in de Cariben
workshops, lezingen en gastdirecties in de Cariben, USA en Europa.
Wie zijn Coquí Promotions?
 Oprichter, trombonist, dirigent, arrangeur, producent en journalist May Peters.
 De Venezolaanse percussionist, zanger en componist Javier Plaza
 Percussionist, zanger, geluidstechnicus en coach Daniel Patriasz
 De blinde piano-meester Thomas Böttcher is docent op Codarts,bandcoach, arrangeur
en docent (latin) piano.
 De Venezolaanse zangeres, componiste en celliste Yma América
Het meest recente project van het Fiesta Latina programma met Harmonie Philomena Haelen
en een Latin Big Band geformeerd uit muzikanten van dat korps kon u horen tijdens de
Vijverfeesten 2010. Dit bleek een groot succes te zijn bij de muzikanten en het publiek!
Recente projecten: Workshop Fanfare Neer, Workshop Directie lichte muziek en Caribische
muziek voor Hogeschool Kreato Thorn, Liempde Latino, Kleurrijk festival 2008 Ittervoort.
Zie May Peters workshops

Meer…..

De Latin Percussie workshops
Duur 2- 3 uur
Benodigheden: latinpercussie instrumenten ( congas, bongos, timbales, en handpercussie:
guїro, campana, maracas, chékere
Lesdoelen:








Kennismaking met de verschillen instrumenten en de speelwijze
Verschillende ritmes ( cha-cha, 6/8 afro,
speeltechnieken
Samenspel
Wat is swing?
Intentie tijdens het spelen (begrijpen en menen wat je speelt)
Begrip van het verbond tussen muzikanten in een band.

U kunt een latin programma boeken via www.maypeters.com.
Daarvoor krijgt u een educatief project over Caribische muziek met lessen op maat en een
afsluitend concert van uw ensemble. Uw muzikanten zullen daadwerkelijk weer weten en
voelen waar muziek over gaat!

Javier Plaza

Daniel Patriasz

Yma América met Coro Vocante

