Didgeridoo-groep

Yirr-ma

Yirr-ma is een groep enthousiaste didgeridoo spelers uit
Tolbert (Groningen) en omgeving.
Didgeridoo spelen kun je alleen doen, maar samen spelen is
ook heel leuk! We komen soms bij elkaar in Tolbert (zie onze
website voor foto's), maar we verzorgen ook demonstraties.
Een didgeridoo is een holle tak waarmee je muziek kan maken.
Een echte didgeridoo is een eucalyptus tak die is uitgevreten
door termieten, maar je hebt ze ook bijvoorbeeld van
bamboe, PVC en bereklauw.

Didgeridoo
gemaakt door de natuur
bespeeld door de mens
voelbaar geluid
drager van rust
aarding door de levende natuur

Het woord Yirr-ma komt uit de Wagiman taal, een van de vele aboriginal talen
uit het Northern Territory in Australië. Het betekent "samenzijn" en "samenkomen":
Ga-ba-yu yirr-ma gahan matjjin-gu gornkorn-nay-gu
= ze zijn samengekomen voor een bijeenkomst

Doelstelling van onze groep is het hebben van zoveel mogelijk lol met zoveel mogelijk mensen. Onze groep is niet gericht op winst,
maar wij willen graag ons enthousiasme overbrengen op ons publiek en op diegenen die met ons spelen!

Voor demonstraties vragen wij een vergoeding voor de onkosten van onze vereniging. Die onkosten bestaan met name uit het
materiaal voor onze spelers, voor de extra didges die we gebruiken tijdens de demonstraties en voor reiskosten.

Wij zijn geen professionals, overdag gaan we gewoon naar ons werk. 's Avonds en in weekend hebben we meestal wel
mogelijkheden om een demonstratie te verzorgen, maar overdag moeten we er vakantiedagen voor opnemen,
waardoor het plannen een stuk moeilijker gaat en we ook beduidend duurder zijn.

Een demonstratie bestaat er uit dat we eerst een tijdje spelen met onze groep, waarna we voorbijgangers uitnodigen om 't ook eens te
proberen. Daarna pauzeren we kort en doen we 't zelfde op een andere plek nog 'n keer. De kosten voor een serie demonstraties
gedurende anderhalf uur bedragen € 150,-, exclusief reiskosten (buiten Leek/Roden).

Een eventuele betaling kan geschieden op ons bankrekeningnummer 1413.17.051 (Rabobank Leek), of vanzelfsprekend per contant.
Organisatorisch vallen wij onder Vereniging Djembé-groep Nugara, met sofi-nummer 8106.72.935,
loonbelastingnummer 810672 935L01 en Kamer van Koophandel nummer 02077525.
Wij kunnen helaas geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor enigerlei schade gerelateerd aan onze optredens of workshops.

Het logo van Yirr-ma heeft als basis de vlag
van de aboriginals, met daar doorheen het symbool
van de rustplaats (de concentrische cirkels)
tijdens de reis (de horizontale strepen).

In de vlag is zwart de kleur van het Aboriginal volk,
rood de kleur van de aarde en van hun spirituele relatie met het land
en geel van de zon, de gever van leven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, of mocht u ons willen boeken voor een demonstratie-serie,
neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

Jacob Mulder
Yirr-ma
p/a Tilolaan 1, 9356 SJ Tolbert, tel. 0594-518 647
internet: www.Yirr-ma.org, e-mail: info@Yirr-ma.org
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