Zingen met Tias en Josien
Hou je ook van zingen ? Mooie liedjes, die makkelijk te leren zijn en waar je
geen notenschrift bij nodig hebt ?
Liedjes die je later ook thuis in je uppie kunt zingen, maar die we met elkaar
ook meerstemmig of in canon kunnen zingen ?
Kom dan meedoen bij Zingen met Tias en Josien, één keer per maand op een
woensdagvond.
Wat gaan we zingen ? We kennen een breed repertoire aan liedjes uit de
indiaanse cultuur, maar ook mantra’s, klaagliederen of popsongs kunnen aan
bod komen. Als het maar lekker zingt.

Op bijgaande foto namen we allebei deel aan een zangweekend Romaliederen
met Ida Kelarova.
Josien en Tias zijn moeder en dochter.
Tias zingt van jongs af aan veel, schrijft ook eigen songs en treedt soms op. Hier
een youtube opgenomen door een fan in de U-Bahn in Berlijn, waar ze zes jaar
heeft gewoond en haar kost deels zingend bij elkaar verdiende:
https://www.youtube.com/watch?v=uaPrB3k7NWQ
Josien zingt vooral eenvoudige liederen bij ceremonies, die we hier
organiseren. Hier een Indiaans lied om het water, de regen in ons leven te
eren: https://vimeo.com/285089214?activityReferer=1

Op deze avonden willen we samen met jullie zingen met als belangrijkste doel
het plezier in het samen zingen. Samen zingen brengt ontspanning en
verbinding.
Wanneer: vijf keer maandelijks . De eerste keer op 6 februari, daarna
de tweede woensdag van de maand:
6 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni 2019
Hoe laat : van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie/thee klaar
Waar : Centrum Indianenverhalen, Brinkeweg 28a , Winterswijk-Miste
Aanmelding: bij Josien info@centrumindianenverhalen of 0543-565540
Hoeveel kost het : € 15 per avond, of € 60 voor de hele serie
Kies voor de serie van 5 avonden óf voor losse avonden en betaal vooraf
op NL32 TRIO 0198 1397 13 t.n.v. Centrum Indianenverhalen onder
vermelding van: serie/avond ‘Zingen met Tias en Josien’
We verwelkomen je graag.
Hartelijke groet,
Tias Melchers en Josien Krosenbrink

