
Pop en Rock workshop –  21 april 2012 
voor mandolinisten en gitaristen 

Boechout, 19 januari  
 
 
 
 
 

Geachte ouders, 
Beste leerling, 

 
Op zaterdag 21 april organiseer ik in samenwerking met de 4 muziekacademies van Lier, 
Brasschaat, Schilde/Zoersel en Merksem een workshop ‘pop en rock’ voor al mijn  leerlingen 
en oudleerlingen. Het wordt een een gezellige en leerzame dag met deze try-out workshop 
onder leiding van Marijke (mandoline) en Michiel (gitaar) Wiesenekker (NL). 
 
Het leuke aan deze workshop is dat het voor alle spelers toegankelijk is, jong/oud, of je nu 
een paar maanden of 40 jaar gitaar of mandoline speelt, er is voor iedereen wel een 
pakkende melodie en/of ritme in de stukken die we gaan instuderen. Heb je een elektrische 
gitaar of mandoline? Neem deze gerust mee. Aan het eind van de dag is er een concert voor 
publiek, familie en vrienden.   
 
Marijke en Michiel zijn als gediplomeerde docenten verbonden aan verschillende 
muziekscholen in Duitsland. Zij doceren daar akoestische en elektrische gitaar, mandoline 
en basgitaar. De combinatie docent en uitvoerend kunstenaar maakt dat zij vaak 
medewerking verlenen aan workshops en seminars of deze leiden.  
 

• De workshop zal plaats vinden in de kerk van de Bethanie, Lage Kaart 564, 
Brasschaat (in de buurt van de muziekacademie van Brasschaat) 

• Aanvang 10.00 uur  
• Afsluiting met concert om 16.30u met o.a. het duo Marijke & Michiel, de 

deelnemers van de workshop, e.a. 
• Einde voorzien rond 17.30 uur 
• Kosten: gratis door sponsoring van de muziekacademies. 
• Meebrengen: lunch, mandoline of gitaar, voetsteun, potlood, muziekstaander 

 
Geef je op vóór 1 maart 2012 door middel van de onderstaande strook af te geven aan 
Gerda Abts. 
 
met vriendelijke groeten, 
Gerda Abts 
lerares mandoline 
 

 
Naam en voornaam: ………………………………………………………………..…Graad: ……… 
 
doet de workshop  mee op zaterdag 21 april 2012 

 
Leerling academie van ………………………………………………………………………………... 
 
Telefoon: ………………………………………………GSM: ………………………………………... 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………….… 

 


