
Informatie voor geïnteresseerde muzikanten 
 
Workshop trekharmonica “Sela en meer” 
Za. 6 en 13 maart 2021 Zwolle – Workshop religieuze muziek uit diverse bronnen als Sela, 
Opwekking, Iona, Oosterhuis. 
Een inspirerende voortzetting of kennismaking met een wat ongebruikelijk genre op de 
trekharmonica. Stemming CF, middenniveau. Zelf thuis al voor te bereiden.  
Docent: Heleen Rook. 
Domusica, Radewijnstraat 10, tijd: 10 – 16 uur. 
Inl. Heleen Rook, 038-4234953, spectrum24@home.nl. 
 
Ja, op zaterdag 6 en 13 maart hopen we weer met een groep liefhebbers aan de slag te kunnen gaan 
met religieuze muziek, gearrangeerd voor de trekharmonica door trekharmonicadocent Heleen Rook. 
We houden rekening met de mogelijkheid dat we ons nog aan bepaalde coronaregels moeten 
houden. Vandaar dat er in 2021 twee kleinere lesgroepen worden gepland van maximaal 10 
deelnemers per dag en groep, in een ruim en goed te ventileren lokaal.  
De workshop vindt plaats in het gezellige oude schoolgebouw Domusica, een huis voor muziek in 
Zwolle.  
Je krijgt de bladmuziek uiterlijk 6 februari per mail toegestuurd, zodat je een maand hebt om te 
oefenen en we op 6 of 13 maart alvast lekker kunnen spelen. 
 
De kostprijs is 30,00 euro per deelnemer, inclusief 2 x koffie, thee en 1 x soep. Graag je eigen 
lunchpakket meenemen.  
Vanaf 9.30 uur inloop, aanmelden, koffie/thee. Start workshop 10.00 uur. 
 
Opgeven en betalen vóór 1 februari 2021.  
Opgeven via de mail: spectrum24@home.nl. 
Betalen via NL 19 INGB 000 1221 781, t.n.v. A.H. Rook, Zwolle,  
onder vermelding van je naam en:  Workshop Sela en meer.  
Betalen = plaats. Mail me s.p.v. even op de dag dat je het bedrag overmaakt. Dan zet ik je op de 
deelnemerslijst.  
De workshop gaat door vanaf 10 deelnemers. 
Adres: Domusica, Radewijnstraat 10, Zwolle. 
 
Ik heb er nu alweer veel zin in. Graag tot in maart! 
 
 
Hartelijke groeten van  
 
 
 
Heleen Rook 
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