
Beenhakkers Slagwerk - Trommelen.nu 
Ritmische Energizers en Workshops voor ieder soort groep en locatie sinds 1993

Boomwhackers, BodyPercussion, Percussie, Djembe, Drum-Workshops

Beenhakkers Slagwerk – Trommelen.nu geeft ieder soort groep een unieke, verrassende en creatieve 
ervaring in samen muziek maken en/of ritme spelen. Met veel ruimte voor plezier, verbinding, eigenheid en 
ontspanning.

• Ervaar de kracht, energie en het plezier van Ritme, Drummen, Muziek en Samenspel.
• Keuze tussen een korte Energizer Boomwhackers , Body-percussion, Clappyhappy, Emmer-Drummen of 

een langere  Drumcircle-Happening/ Percussieworkshop / Interactieve Ritme-Cirkel of Djembe-
Workshop.

• Een passende muzikale activiteit voor ieder soort programma, dag of bijeenkomst.
• Heel geschikt voor Bedrijven en Trainingen, Ouderen, mensen met een Verstandelijke of Lichamelijke 

Beperking, Kinderen en Jongeren, Scholen, mensen met Parkinson of Alzheimer/Dementie, Festivals of 
Feesten en Bruiloften.

• Zowel voor zakelijk, onderwijs en instellingen, of voor privé.
• Zowel voor grote als kleine groepen, zowel kortere als langere sessies.
• Alles is aan te passen aan ieder soort groep, gelegenheid, locatie, aantal deelnemers en beschikbare 

tijd.
• Op de door jou gewenste locatie door heel Nederland en aangrenzend.
• Lengtes mogelijk van 10 minuten tot een dagdeel.

Energizers
Breng weer vuur in jouw groep met een korte, krachtige en humoristische energizer. Eigen inbreng, initiatief 
en creativiteit worden aangemoedigd. Leuke en goede ideeën van deelnemers worden zoveel mogelijk 
opgepakt. Ook te gebruiken als ijsbreker of warming-up. Van 10 tot 40 minuten. 
Lees hier verder over energizers.

Drumcircle-Happening / Interactieve Ritme Cirkel / PercussieWorkshop
Een Drum-workshop, PercussieWorkshop of Djembe workshop wordt bij Beenhakkers Slagwerk gegeven 
in de vorm van een Drumcircle-Happening. Of met een ander woord een Interactieve Ritme-Cirkel. Dat is 
eenvoudig  gezegd een soort ritmische jamsessie waaraan echt iedereen kan meedoen op zijn / haar eigen 
nivo. Van 45 minuten tot een dagdeel. Lees hier verder over drumcircles.

English
Look here on the website for all of the information in the English Language

Prijzen
Mail voor een prijsopgave of een boeking naar info@beenhakkers.nl, of vul het prijsaanvraag-formulier in.

Contact
Hans Beenhakkers
Beenhakkers Slagwerk
DrumHappenings en Muzikale Energizers & Happenings
http://beenhakkers.nl
info@beenhakkers.nl
Mooksestraat 19, 6562 ZT Groesbeek
085-8771760 (werkdagen 09.00-16.00 uur)
06-5129 8903 (werkdagen 09.00-16.00 uur)
KvK Utrecht 30162481
BTW (NL) 1144.56.938.B.01
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