SINGER SONGWRITER ZEILEXPEDITIE OP DE WADDEN
Natuurminnende singer songwriters opgelet!
Wij, jazz-zangeres & songwriter Heleen van den
Hombergh en singer songwriter Geertjan Aleven,
zijn het initiatief gestart voor een meerdaagse
singer songwriter zeilreis op de Wadden. Misschien
wil jij wel meedoen in dit muzikale project, waarin
we de aandacht vestigen op de schoonheid van dit
natuurgebied. De aanleiding voor dit initiatief zijn
de zorgen die we hebben over het plastic dat meer
en meer ook in de Noordzee en het Waddengebied
voorkomt.
Proces. Op deze zeilreis zijn naast singer
songwriters ook natuurbeschermers en
wetenschappers met lokale kennis aan boord.
Samen bezoeken we een aantal unieke plekken en
doen we onderzoek naar het plastic in het water.
We organiseren een proces aan boord met ruimte
voor persoonlijke verhalen, wetenschappelijke
kennis en reflectie. Tijdens de reis zal er
gelegenheid zijn om aan nieuwe songs te werken,
geïnspireerd door de natuur en door de verhalen
die we horen. We schrijven Nederlandstalige
muziek.

Wat kan het je brengen?
-

-

Muzikale en persoonlijke groei door
samenwerking met andere songwriters,
met wetenschappers en
natuurbeschermers.
Nieuwe muziek schrijven in een
inspirerende setting.
Een onvergetelijke ervaring!
Diverse gezamenlijke optredens na afloop,
je muziek bekender onder een groter
publiek.
Bij voldoende fondsen: de muziek
vastleggen in de studio en in een film.

Planning & eigen bijdrage
-

Zeilreis: juni 2020, midweek of do-zo.
Green Beat Cafés in het najaar 2020 en
voorjaar 2021.
Een eigen financiële bijdrage zal worden
gevraagd; we proberen die beperkt te
houden.
Eigen bijdrage: zelf concert/Green Beat
Café organiseren voor eigen achterban.

Green Beat Café’s. Die muziek en verhalen zullen
we na de reis laten horen in diverse Green Beat
Café’s in het land en in diverse lokale
(internet)radioshows. Daarvoor werken we toe
naar een gezamenlijke voorstelling waarin verhalen
(wetenschappelijk en persoonlijk), beeld en de
muziek samenkomen.
Scholen en leerlingen. We willen kijken of het
haalbaar is om in het verlengde van dit project met
leerlingen op middelbare scholen aan de slag te
gaan met het schrijven van hun eigen songs over
de natuur. Maar op dit moment sturen we eerst
aan op een basis uitvoering van dit project. Daarna
kijken we hoe ver we kunnen gaan met scholen, en
met andere aspecten zoals een film over de reis en
opnemen in de studio.
Singer songwriters gezocht. We zijn nu in de
beginfase van de organisatie. We zoeken naar door
de natuur geïnspireerde singer songwriters met
een sterke intrinsieke motivatie, om dit nog niet
kant en klare project project samen met ons verder
vorm te geven en daar zelf in te investeren. We
vinden gedrevenheid en talent belangrijker dan
ervaring en we nodigen jonge singer songwriters
van harte uit.

WWW.GREENBEATPERFORMERS.NL

Heleen van den Hombergh is oprichtster van
stichting Green Beat Performers. Ze heeft vanuit
deze stichting in diverse landen processen begeleid
op het raakvlak van muziek en natuurbescherming.
Haar laatste cd, Blue Lifeblood, is volledig gewijd
aan de wereld van water.
Geertjan Aleven is initiatiefnemer van dit project.
De liefde voor de natuur klinkt door in veel van zijn
muziek. Naast zijn activiteiten als singer songwriter
geeft Geertjan op middelbare scholen als
gastdocent les over de plastic soep en de
oplossingen daarvoor.

WWW.GEERTJANALEVENMUSIC.COM

