
 

Beste deelnemer, 

Fijn dat je bent aangemeld voor de proefles Braziliaanse Percussie op dinsdag 1 november a.s. 

We gaan er een leuke leerzame avond van maken en je de gelegenheid geven kennis te maken met 

Braziliaanse Percussie. Direct na de proefles zullen we uitleg geven over de mogelijkheid de cursus 

Braziliaanse Percussie te gaan volgen (10 lessen van 45 minuten/les op dinsdagavond van 19.30 uur – 

20.15 uur) Deze cursus gaat van start op dinsdag 15 november. 

Voorbereidingen van de proefles 

Zorg ervoor dat je oordoppen als gehoorbescherming bij je hebt. Mocht je deze niet bezitten, dan 

zorgen we ervoor dat deze bij aanvang van de proefles worden uitgedeeld. 

Als je al ervaring hebt, dan mag je een eigen draagriem en/of stokken voor percussie instrumenten 

gebruiken. Heb je deze niet, dan zorgen wij hiervoor. 

Instrumenten worden ter beschikking gesteld door Gils Geweld. Deze hoef je niet mee te nemen. 

Ontvangst door enkele leden van Gils Geweld 

Dinsdag 1 november tussen 19.50 uur – 20.00 uur in Foyer van Cultureel Centrum de Schakel, 

Kerkstraat 104 te Gilze. Aan de bar kan een drankje besteld worden voor de pauze van 21.00 – 21.15 

uur (kosten eigen rekening) 

 

 

 

 

https://ccgr.nl/de-schakel/
https://ccgr.nl/de-schakel/


Programma 

20.05 uur welkomstwoord en uitleg over opzet van de proefles (locatie: sportzaal ) 

20.10 uur proefles (enkele leden Gils Geweld zullen hierbij begeleiden) 

20.50 uur uitleg vervolg en toelichting over deelname cursus. 

21.00 uur pauze in de foyer 

21.15 repetitie Gils Geweld. Deelnemers aan proefles zijn van harte welkom te blijven kijken  

22.00 uur einde repetitie. Gelegenheid gezellig nakletsen in foyer met leden Gils Geweld 

 

Heb je nu al vragen, stuur een mail naar info@gilsgeweld.nl 

Actuele info is te vinden op: https://www.gilsgeweld.nl/workshop-november-2022/ 

Mocht je nog mensen weten die wellicht ook mee willen doen, er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar, graag vooraf wel even doorgeven. 

We kijken ernaar uit jullie te mogen ontvangen op dinsdag 1 november. 

 

Groetjes namens bestuur Percussiegroep Gils Geweld 
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