
Cesar Zuiderwijk’s Music Station en Slagwerkkrant presenteren

drie dagen lang clinics en privégroepen van onder anderen

Ton Dijkman • Juan van Emmerloot • Cesar Zuiderwijk • Ruben van Rompaey 
 Ernst van Ee • Mark Eeftens • Matthijs de Ridder • Dennis Boxem • Gerben de Bruin 

Stef Broks • Fred Cohen • Sarah Feenstra • Koen Herfst • Olaf Fase • Rudi Sibma 

Reserveer nu vast een plaatsje, er kunnen maar 72 drummers meedoen!

15-16-17 augustus, Musicon Den Haag, Soestdijksekade 345

DRIE DAGEN DEMO’S EN LESSEN – DRIE DAGEN DRUMMEN
Als je je inschrijft voor de Haagse DrumDrieDaagse krijg je drie dagen lang lessen, lezingen, 

lesmateriaal, sessies, lunches en heel veel lol: 
all-in voor € 195,- (min. 40 en max. 72 deelnemers)

Schrijf je nu in met onderstaand formulier.

INSCHRIJFFORMULIER DRUMDRIEDAAGSE
vr i jdag 15 augustus – zaterdag 16 augustus – zondag 17 augustus 2008

Cesar Zuiderwijk

Musicstation

De Drumdriedaagse is een initiatief van 

DE ZEVENDE

15, 16, 17 AUGUSTUS 2008

Ik schrijf me bij deze in voor de Drumdriedaagse op 
15-16-17 augustus 2008. Ik stel me bij deze garant voor 
het betalen van de € 195,-, waarvoor een factuur wordt 
verstuurd en die binnen een week na dagtekening dient te 
zijn voldaan. 

Geboortedatum: 

Ik speel drums sinds: 

Mijn niveau is (omcirkel): beginnend / gemiddeld / gevorderd
 
Mijn favoriete stijl(en) is/zijn: 

Ik wil overnachten in Den Haag en wil daar informatie over 
krijgen (omcirkel):  J  /  N

Stuur dit inschrijfformulier zo snel mogelijk op – er kunnen 
max. 72 drummers meedoen. Worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld.  

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Telefoon: E-mail: 

Datum: Handtekening:

Stuur dit formulier zo snel mogelijk naar: Keijser 18 Mediaproducties, Slagwerkkrant, 
Postbus 11497, 1001 GL Amsterdam.  

Bij de kosten zijn inbegrepen: 
•  Lesgelden voor het bijwonen van sessies, lezingen, workshops en masterclasses en het nemen van 

lessen tijdens de Haagse DrumDrieDaagse volgens een door de organisatie nader te bepalen rooster. De 
organisatie zal zoveel mogelijk iedereen bij alle leraren les laten krijgen. De clinics worden bijgewoond 
door alle deelnemers in het muziekcafé van Musicon, de privégroepen zijn voor maximaal zes personen 
en vinden plaats in de 12 oefenruimtes van Musicon. 

•  Lunches 
•  Cursusmateriaal 
•  Music Station-Slagwerkkrant cadeaupakket 
•  Certificaat van deelname 
•  Reiskosten naar Den Haag, kosten voor avondeten en overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.


