M A M B O E X P E R I E N C E
E N G R E S S O U X

O R C H E ST R A

Een hele week mambo en latin music maken in Frankrijk op
Chateau de Gressoux

Van 3 tot 10 augustus 2019

M A M B O – S A L S A – L AT I N M U Z I E K W O R K S H O P

M A M B O EXPERIEN CE EN GRE S S OUX

JE WILT ALTIJD AL EEN
LEKKER WEEKJE
GEWOON MUZIEK
MAKEN

JE HOUDT VAN LATIN
MUZIEK EN JE WILT DIT
SPELEN IN EEN ORKEST.

JE WILT DAARNAAST
HEERLIJKE FRENCH
FUSION FOOD ETEN EN
DRINKEN

JE WILT EEN FEESTAVOND
WAAROP JE LEKKER
KUNT SPELEN VOOR
PUBLIEK

Meld je snel aan.. Er zijn slechts 16 plaatsen beschikbaar

EN JE WILT OOK
RELAXEN, ZWEMMEN,
OMGEVING VERKENNEN,
FRANSE SFEER PROEVEN.

MAMBO EXPERIENCE
EN GRESSOUX
D E P ER IO D E
• Van 3 augustus tot 10 augustus 2019.
• Aankomst op zaterdag vanaf 20.00 uur en
vertrek zaterdag voor 13.00 uur.
• Slotconcert op vrijdag 9 augustus.
• Aanmelden is nog mogelijk.
• Alle informatie wordt gemaild.

MAMBO EXPERIENCE EN
GRESSOUX
PROGRAMMA
• Het doel is om in 6 dagen voldoende repertoire in te
studeren en dat te spelen op het slotconcert “Mambo
Experience Party en Gressoux”
• “Mambo Experience Orchestra” zal bestaan uit
minimaal 12 muzikanten. Koper, riet, fluit, bas, keyboard
en percussie.
• Om mee te doen moet je vlot van blad kunnen lezen.
Ruime mogelijkheid om te soleren en improviseren.
• Ochtend en middag repetities. Avond is individueel, of
vrij. Midweeks een vrije dag o.v.w.
• Eigen instrument en backline meebrengen. Klein PA is
aanwezig.
• Het concert op vrijdagavond wordt gehouden op de
binnenplaats van het chateau of op een dorpsplein in
Vesoul. Bezoekers zijn lokale bewoners, toeristen van
heinde en ver.

M AMBO EXPERIENCE EN

GRESSOUX
DE LOC ATIE

• Ongeveer 7,5 uur rijden vanaf Utrecht ligt Chateau de Gressoux
• Een prachtige plek in de Franse heuvels van Haute-Saone bij het
plaatsje Auxon les Vesoul.
• 16 slaapplaatsen + mogelijkheid voor camper of tent. Douches,
bad, grande cuisine, zwembad en tube. Landelijke uitrustplekken.
• Een fantastische repetitiezaal waar een orkest van 19 man uit de
voeten kan.
• Een heerlijk landschap met leuke plaatsen in de omgeving.
• En bovenal een prachtige binnenplaats voor het slotconcert.

MAMBO EXPERIEN CE EN
GRESSOUX
DE WORKSHOP
• Naast uptempo Mambo komen vlotte cha cha cha’s,
bolero’s en andere grooves die kenmerkend zijn voor de
mamboperiode op de lessenaar.
• De op de workshopbezetting aangepaste
arrangementen worden ingestudeerd met veel aandacht
voor timing en dynamiek om tot een mooie
orkestsound te komen.
• Binnen de arrangementen is voldoende ruimte voor
solisten en, naast aandacht voor de harmonische kant,
veel aandacht voor de ritmische aanpak van een solo.
• Verschillende orkest onderdelen en
arrangementpassages worden uitgelicht en uitgelegd
opdat spelers zo veel mogelijk van elkaars ins en outs
komen te weten.
• Naast de dagelijke ochtend- en middagsessie van ieder
2,5 uur kan in overleg ook in de avond gewerkt worden,
of wordt een film of documentaire vertoond over de
mambo-tijd, of is iedereen vrij.

MAMBO EXPERIEN CE EN
GRESSOUX
DE MUZIEK
• Mambo, diep geworteld in Cubaanse muziek, kwam in de Jaren
50 tot grootse bloei in New York als enorme dans-, kleding- en
muziekrage. Amerikaanse bigbands met Cubaanse ritmesectie is
de kortste omschrijving van deze vruchtbare fusie die ook wel
Latinjazz of Cuban jazz wordt genoemd. Of Cubop: de mix van
Cubaanse muziek en Bebop.
• Naast de dansbigbands van onder meer Tito Puente, Tito
Rodriguez en Machito, zijn er vele mooie opnamen van latinjazz
concerten waaronder The Manteca Suite (1952) gearrangeerd
voor Dizzy Gillespie door Chico O Farrill. O Farril arrangeerde
en componeerde naast veel voor zijn eigen orkest ook voor vele
andere bigbands waaronder Machito & his Afro Cubans. Charlie
Parker, Flip Phillips en vele andere beroemde jazzblazers zijn
meermaals als gastsolist te horen. Nog tot vele decennia nadien
zijn er belangrijke mambo composities geschreven door
ondermeer Chucho Valdes en Paquito d Rivera.
• Voorbeeld: Cuban Fantasy, Consternacion, The latinjazz Suite no
1 (Chico O Farril), Mambo Influenciado (Chucho Valdes)
• YouTube: Machito at Mambo Inn https://youtu.be/FMrM2AArXSg

MAMBO EXPERIENCE EN
GRESSOUX
DE WORKSHOPLEIDER: GERRIT JAN BINKHORST
• Workshopleider Gerrit Jan Binkhorst is jong begonnen op fluit en
speelde naast rock & roll en jazzrock in schoolbandjes intensief Bach
sonates in huiskamer barok ensembles. Hij studeerde Jazz saxofoon op
het conservatorium te Den Haag en specialiseerde zich in Latijns
Amerikaanse muziek.
• Hij speelde Salsa Antilliano met B.E.S.S. en Macario Prudencia, Latinjazz
met Cubop Revisited, Jalafu en Sambra. Salsa, Musica Colombiana, Cubop
en Mambo met Rumbata en the Cubop City Bigband.
• Naast zijn speel- en workshoppraktijk componeert en arrangeert hij veel
voor diverse Big Bands en ensembles.
• YouTube:
– 3,2,1 go Rumbata

https://youtu.be/KYT_WoV5F-o

– El As de la Rumba, Cubop City Bigband: https://youtu.be/-RTAVYpWgs

MAMBO EXPERIENCE EN
GRESSOUX
DE C ATERING: ROB STRICK

Rob Strick is in het dagelijks leven wijnadviseur-en verkoper.
Tevens spijs adviseur en wijndocent.
Rob verzorgt als kok al jaren de catering tijdens vakantieweken,
bij party’s, pop-up restaurants en festivals.
Op een van onze avonden zullen we uitgebreid van zijn
wijnkennis kunnen genieten tijdens een wijnproeverij met
lokale toppers.

MAMBO EXPERIENCE
EN GRESSOUX. A GITE
RURAL
D E LO C AT IE
• Het prachtige 200 jaar oude Chateau De Gressoux is sinds
2008 het tweede huis van kunstenaar Bert Barten uit
Amsterdam. Het is zodanig ingericht dat groepen er zich snel
thuis voelen.
• Het chateau beschikt over;
- Een authentieke grote woon-/ eetkamer met een enorme
haard en - beamer/projectiescherm
- Een moderne keuken met oven.
- Slaapkamers in Franse stijl met eikenhouten vloeren, open
haarden en uitzicht over het pittoreske landschap
- Badkamers
- Een meditatiekapel
- Sauna en tube
- Buitenzwembad
• Een grote zaal (120m2) geschikt voor evenementen/trainingen
• Het chateau is omringd door een tuin van 2 hectaren, waarin
tenten en campers kunnen staan.

MAMBO EXPERIENCE EN
GRESSOUX
DE OMGEVING
• Chateau De Gressoux ligt in Vesoul, ze noemen het
ook wel het Franse Toscane vanwege het landschap, de
zonnebloemen en pijnbomen. Het is een prachtig
sereen gebied. De Franse-luiken, eikenhouten vloeren
en open haarden laten je de idyllische Franse oudheid
herleven. De tijd waarin Jean-Etienne-Louis Roussel en
zijn vrouw, madame de Dambly een dame van Franse
Adel uit Parijs, het chateau lieten bouwen en hier
tijdens de zomermaanden verbleven.
• Vesoul, prefectuur van Haute-Saône, heeft zich vanaf de
Romeinse tijd ontwikkeld op de heuvel van la Motte,
• De stad is in 1968 onsterfelijk gemaakt door Jacques
Brel, met zijn liedje "Vesoul". Hij wordt jaarlijks geëerd
in oktober, tijdens het festival voor Franse chansons.
• Vesoul heeft een prachtig historisch centrum uit de
middeleeuwen, gebouwd met beige en blauwgrijze
stenen uit de nabijgelegen steengroeven.
• Nancy, Metz, Colmar, Basel, Besancon, Dyon zijn
bekende plaatsen op berijdbare afstand.

MAMBO EXPERIENCE EN
GRESSOUX
DE KOSTEN

€ 750,-- per persoon

Inclusief 7x overnachting
op het chateau, ontbijt,
lunch en diner, nonalcohol drinks.

Les en begeleiding door
dirigent / docent Gerrit
Jan Binkhorst

Een video registratie van
het slotconcert.

€ 400,-- voor partners
die niet meedoen in de
band en in het kasteel
verblijven (max 4)

€ 475,-- als je met
camper of tent komt.

Betaling vindt plaats door
bankbetaling vooraf.

MAMBO EXPERIENCE
EN GRESSOUX
O R G A N ISAT IE
• Dirigent en workshopleider is Gerrit Jan
Binkhorst
• Catering en verzorging is in handen van Rob
Strick
• Organisatie Peter van Eick / Glasshouse
Entertainment
• Gastheer Bert Barten
• Zie voor verdere informatie: www.glasshouseentertainment.nl
• Of bel met Peter 06 5757 9394
• Aanmelden per mail, zie ook het
aanmeldingsprocedure op de website.
• Mail: info@glasshouse-entertainment.nl

INSPIRATIE

