
“Op weg naar het podiumconcours: Doornenburg beoordeelt slagwerkgroep” 

1e werk Blue Cadance (opening) 

 Ik vind dit werk een goede opening van het programma 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Het deel is aantrekkelijk om naar te luisteren en kijken 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Algemene indruk niveau van openingswerk Blue Cadance 

ᴏ   Laag   ᴏ  Midden   ᴏ   Moeilijk 

 

 

 

2e werk Landscapes: Mountains (bergen) 

 De informatie die in de toelichting staat vermeld is muzikaal goed te volgen 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee               ᴏ   Geen mening 

 

 Het deel is aantrekkelijk om naar te luisteren en kijken 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Algemene indruk niveau van deel Mountains 

ᴏ   Laag   ᴏ  Midden  ᴏ   Moeilijk  

 

 

 

 

3e werk Landscapes: Desert (woestijn) 

 De informatie die in de toelichting staat vermeld is muzikaal goed te volgen 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Het deel is aantrekkelijk om naar te luisteren en kijken 
    ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 
 

 Algemene indruk niveau van deel Desert 

ᴏ   Laag   ᴏ  Midden   ᴏ   Moeilijk  

 

 

 

 

 

 

 

MIJN 

TIP 

MIJN 

TIP 

MIJN 

TIP 



4e werk Landscapes: Forest (oerwoud/bos) 

 De informatie die in de toelichting staat vermeld is muzikaal goed te volgen 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Het deel is aantrekkelijk om naar te luisteren en kijken 
ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 
 

 Algemene indruk niveau van deel  Forest 

ᴏ   Laag   ᴏ  Midden   ᴏ   Moeilijk  

 

 

 

 

 

Algemene indruk van concoursprogramma: 

 De opstelling is goed, de spelers zijn allemaal goed te zien 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 De groep lijkt het programma al goed te beheersen 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Het programma zou met videobeelden van de landschappen beter overkomen   

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

  De slagwerkers en dirigent tonen plezier in de uitvoering van het programma 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Dit programma is een goed eerste deel als start voor het Wereldmuziekconcours in 2017 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

 Het is leuk om op deze manier een bijdrage te leveren en slagwerkers te adviseren 

ᴏ   Ja   ᴏ   Nee  ᴏ   Geen mening 

 

  

 

 

 

 

U mag dit formulier met naam, adres of telefoonnummer of anoniem bij de uitgang afgeven. 

Hartelijk dank voor uw mening en graag tot ziens ! 

Slagwerkgroep “St.Caecilia” onder leiding van Casper Traa 

MIJN 

TIP 

MIJN 

TIP 



Toelichting Landscapes: Mountains, Desert en Forest  

Het complexe en technische ingewikkelde werk ‘Landscapes’ is oorspronkelijk zonder gestemde 
instrumenten geschreven. In opdracht van de slagwerkgroep van St.Caecilia en dirigent Casper Traa 
heeft componist Gian Prince het werk exclusief voor de Doornenburgse slagwerkers herschreven en 
met melodisch instrumentarium uitgebreid. 

Landscapes deel Mountains: 

Stel je voor:…….een expeditie die op weg is om een haast onneembare bergtop te bedwingen. 

In het introdeel wordt er een onheilspellende sfeer geschilderd die met behulp van allerlei effecten tot stand 

komt. Vervolgens begint de zware beklimming, welke wordt weergegeven door het complexe ritme.                   

Bij het in zicht komen van de toppen van de berg (inzet: buisklokken) , gaat de reis door met de nodige 

hindernissen. De bergwand wordt steiler en de atmosfeer steeds dunner. 

 

Op een plateau aangekomen barst er onweer los, waardoor de expeditie wordt bevangen door een gevoel van 

angst.  Als uiteindelijk de berg is beklommen keert de expeditie ingezet door de drums huiswaarts, de berg met 

al z’n geheimzinnigheid achterlatend…. 

 

Landscapes deel Desert: 

In de opening wordt de machtige leegte van de woestijn verklankt door het paukenthema. De macht van de 

brandende zon en het eindeloze zand wordt weergegeven door schrille metaalgeluiden, gevolgd door diepe 

meedogenloze slagen. Je bent gevangen door de woestijn en er is geen uitweg. 

In gedachte zie je mensen onbezorgd voorbij lopen en het worden er steeds meer (wals gedeelte). Maar plots 

klinkt het schrille thema van de woestijn weer. Toch komen je fantasieën weer langzaam op gang, je ziet zelfs 

een hele karavaan voorbij trekken. Uiteindelijk maakt de fantasie plaats voor realiteit. 

Een monotoon ritme op de toms in een onregelmatige maatsoort geeft het gevecht weer tussen hoop en 

realiteit. De hoop veranderd in doodsangst, maar komt steeds weer terug. Uiteindelijk, doodmoe gestreden, 

wint de woestijn…… 

Landscapes deel Forest: 

De ‘brushes’ op de snaredrums aan het begin schetsen het spelen van de wind door de bomen van een 

ongerept woud, waar alles met elkaar in harmonie is. In het weergegeven ‘funky’ ritme past alles in elkaar. 

Plots begint er in dit vredig tafereel verandering te komen. De dag is aangebroken en de dieren verlaten hun 

stek (swing gedeelte) Het wordt druk in ’t bos, want de meeste dieren zijn op zoek naar voedsel. Het ‘bebop’ 

thema beschrijft het jagen en vluchten van de dieren, tot het weer even vredig lijkt, een open plek in het bos. 

De maat valt hier stil. 

Vogels worden uit de bomen verjaagd door vreemde geluiden. 

Dan steekt er een onheilspellende wind op. De wind zwelt aan en wordt gevolgd door onweer. De dieren slaan 

op de vlucht, op zoek naar een veilige schuilplaats. Het swingende ritme dat hiervoor wordt gebruikt, mond uit 

in een lang coda, waarbij als afsluiting het thema uit het eerste deel ‘Mountains’ weer klinkt. 

 



 

 

 


