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Dag allemaal!
Het leven lijkt langzaam te hervatten maar dat zal nog heel lang zijn in de culturele sector. Velen van jullie hebben
een steun op veel verschillende manieren getoond, heel erg bedankt!
Ondanks alles zijn er op dit moment verschillende werken in uitvoering. De CD Amazing Airbags is klaar en gaat
deze week naar de fabricant, joepie! Het zal vroeg in de zomer beschikbaar zijn.

De voorstelling van Tuto * Diato vorige maand was zeer succesvol, de cyclus van 10 video's is nu in de handen van
veel accordeonisten. Bedankt aan hen en voor degenen die dat willen, vraag maar de downloadlink.
En de COVIDeo's rubriek zal binnenkort behoorlijk groot woorden, we zijn bezig met verschillende projecten : een
video van Duo Macke-Bornauw voor Le Carrefour Mondial de l'Accordéon van Montmagny (Can), een nieuw videoclip
van Amazing Airbags voor de voorstelling van de CD, een video met Sylvie Berger en een tientalen van andere
zangers en zangeres, 2 samenspel projecten met Birgit Bornauw en haar leerlingen van de Muziekacademie van Gent
en Ieper…
We hebben plezier in het maken van deze video's. We hebben ervoor gekozen om aan elk van hen veel tijd te
besteden zodat ze, veel meer dan vluchtige getuigen van onze huidige situatie, echte artistieke objecten zijn waar we
in de toekomst weer trots op zullen zijn. Maar dat is toch niet dezelfde dan echte concerten, bal's, stages en echte
contact, interactie met het publiek. We missen jullie heel erg, we zullen er zijn, opgepompt, als betere tijden het
toelaten …
- Benjamin Macke

Benjamin Macke - Tuto*Diato
Het is een cyclus met 10 pedagogische video's dat Benjamin Macke de laatste weeken heeft gemaakt, 10 nummers
gedetailleerd in bijna 2u30 van beelden met zoom's op de melodieën, de linkerhand, variaties en versieringen,
begeleidingen, samenspel...
De video's zijn erg complementair door gevariëerde stijlen : traditionele muziek, musette, barok, composities...
Verschillende ritmen : wals, mazurka, scottish, 6/8, rubato... Verschillende speltechnieken : trekken-duwen, op 2 of 3
rijen, herhaalde noten, staccato en legato... Meestal van de nummers zijn op accordeon 2 rijers speelbaar en er is wel
wat te doen voor alle technische niveau's. De partituren met akkorden zijn beschikbaar.
Programma :
1-Onder de Linde - traditioneel van Vlaanderen
2-Dans les Airs (scottish) - Martin Coudroy
3-Le Tango du Bourreau - Benjamin Macke
4-Tout là-haut dans ces prés (bourrée d'Auvergne) - Yvon Guilcher
5-Mon Lulu (java) - Mario Cazes
6-Polonaise nach Blitz - Handschrift Dahlhoff
7-Doedelyoudo (tovercirkel) - Wim Claeys
8-Raymond et la Sirène - Benjamin Macke
9-Txe (mazurka) - Guida Sellarès
10-La Valse Chinoise - Joseph Colombo
Tuto*Diato is bij download beschikbaar met het principe van "fair & gekozen prijs" wetende dat :
- Het is meer dan 50 uren werk van voorbereiding, muziek en video opnamen, synchronisatie en montage van het
geluid en de beelden, schrijving van de partituren...
- Jullie hebben in handen een deel van de vrucht van 15-jarige ervaring van en professionelemuzikant en leraar.

Hier is één episode met Le Tango du Bourreau.

Birgit Bornauw - terug naar doedelzaklessen in september
Heb je altijd om doedelzak gedroomd te leren? Birgit Bornauw is de beste lerares van het Universum en het is tijd voor
inschrijving aan de Muziekacademie van Gent en Ieper waar ze les geeft.

Kleine voorstelling door Birgit en haar leerlingen...

Het winkeltje van de Compagnie !
Een goede manier om ons, op dit moment, een hulpje te geven, is om ons winkeltje te laten werken, namelijk door een
onderschrijving aan één van de twee CD's dat we bezig zijn aan te maken.

Duo Macke-Bornauw - Curly Music
(voorstelling uitgesteld naar de zomer
2020)

Birgit Bornauw :
musette de cour en doedelzak
Benjamin Macke :
accordeon en voetbas

Prijs onderschrijving: 12 €

The Amazing Airbags
(voorstelling uitgesteld naar juni 2020)
Birgit Bornauw : doedelzak en leiding
Benjamin Macke : accordeon
Hannelore, Astrid, Wiebe, Elsa, Daan, Dries, Simon,
Wolf, Iana, Zara et Tijl : doedelzak
+
Tister Ikomo : zang
Jo Zanders : percussie
Aurélien Tanghe : contrabas
Anxo Lorenzo : gaita

Prijs onderschrijving : 10 €

Shillelagh - Hemels Douwe
(2017)

Gabriel Lenoir :
viool

Aurélien Tanghe :
gitaar
Benjamin Macke :
accordeon

Prijs : 12 €

Duo Macke-Bornauw - It's Baroque to my
Ears
(2016)

Birgit Bornauw :
musette de cour en doedelzak
Benjamin Macke :
accordeon en voetbas

Prijs : 10 €

De COVIDeo's van de Compagnie !
of hoe de link met jullie te houden…

Benjamin Macke - Rêve Bohémien - mei 2020

Tuto*Diato - mei 2020

Incredible Plugged Baroque Musette - april 2020

Deelneming aan Big Folk Orchestra #1 van Studio La Claranbox - april 2020.

Benjamin Macke - Staying At Home - april 2020.

Benjamin Macke - solo voor de CD Amazing Airbags - maart 2020.

De pers spreekt ervan
Radio Surprise is een 100% traditionele muziek webradio. Mathieu Rosati reserveert voor Benjamin Macke zijn eerste "muzikale capsule",
een kleine dynamische en muzikale biografie ...

Het is gedaan voor deze keer, tot binnenkort!
Birgit Bornauw & Benjamin Macke
Compagnie Macke-Bornauw
0032 (0)489 167 289
0033 (0)689 94 87 24
www.macke-bornauw.com | macke.bornauw@gmail.com
Rue de Willemeau 17 - 7500 Ere (België)

Jullie zijn nu 1246 geaboneerde lezers waaronder 270 voor de Nederlandse versie, dikke merci!!
Als u zich wilt afmelden, klik hier.

