
Persbericht – kennismaking Gitaarspelen  

Kampvuurproject Da Capo 

Heb je ooit gitaar gespeeld of wil je dit graag leren? Dan is dit het moment. Gitaarvereniging Da Capo 

start in april met een kampvuurproject. Hierbij wordt in ca. 3 maanden tijd toegewerkt naar een 

intieme en sfeervolle avond rond het kampvuur!  

Voor wie? 

De doelgroep voor dit project zijn volwassenen of jongvolwassenen die het leuk vinden om te leren 

gitaarspelen óf die al ooit gitaar hebben gespeeld en het weer op willen pakken.  

Voorzitter Karin van den Boer: “We gaan tijdens dit project aan de slag met eenvoudige, maar leuke 

liedjes die perfect zijn om te zingen bij een kampvuur. De liedjes kun je met een paar akkoordjes 

makkelijk meespelen en zijn dus ideaal om in een korte periode aan te leren. Zelfs als je nog nooit 

gitaar gespeeld hebt. En wat is nu leuker dan snel resultaat wat je ook nog eens thuis durft te laten 

horen!”  

Afsluitend kampvuurconcert 

Samen met de vereniging wordt aan het begin van de zomer een sfeervol en informeel optreden 

gegeven, ter afsluiting van het project. Vrienden en familie zijn hierbij uiteraard van harte welkom.  

Wie is Da Capo? 

Wij zijn een gezellige vereniging voor wie de unieke combinatie van zingen en gitaarspelen met een 

groep niet vreemd is! Met ongeveer 15 leden spelen en zingen we liedjes uit alle hoeken van de 

wereld. De ene keer instrumentaal, dan weer alleen met zang, maar meestal gecombineerd. Dankzij 

onze dirigent Peter van Aerts halen we elke week weer het uiterste uit onszelf en onze club. Ieder op 

zijn eigen niveau, in een goede en informele sfeer. Dankzij de verschillende leeftijden van de leden 

die varieert van 19 tot 50+ is het bij ons nooit saai! 

Praktische informatie over het project 

Het project start op donderdag 9 april en loopt tot het afsluitende optreden op 2 juli. Er worden in 

totaal 9 lessen gegeven. De lessen zijn op donderdagavond en vinden plaats in de oefenruimte bij 

Dierenwelzijncentrum In ’t Veld, Heesakker 6 in Haaren. De exacte locatie voor het optreden volgt 

nog. De kosten zijn € 54,- per persoon, inclusief lesmateriaal. Voor mensen die graag mee willen 

doen maar geen gitaar hebben, zijn verschillende leengitaren beschikbaar. Het is dus niet nodig om 

zelf een gitaar aan te schaffen.  

De eerste vier lessen zijn van 19.00 tot 20.00 uur. Deze lessen worden gebruikt om de gitaar te leren 

kennen en een paar basis akkoorden door te nemen. Vanaf 28 mei zijn de lessen van 19.00 tot 21.00 

uur, zodat ook ervaren wordt hoe het is om met de grotere groep mee te spelen. De lessen vinden 

plaats op onderstaande data: 

- 9 april 

- 16 april 

- 23 en 30 april geen les ivm vakantie 

- 7 mei 

- 14 mei 

- 21 mei geen les ivm hemelvaart 

- 28 mei 



- 4 juni 

- 11 juni 

- 18 juni 

- 25 juni 

- 2 juli afsluitend optreden bij het kampvuur 

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan dit project? Geef je dan vóór 2 april op via bestuur@dacapo-

zang-gitaar.nl. Voor meer informatie over de vereniging kijk op www.dacapo-zang-gitaar.nl. 

 

 

 

Noot voor de redactie - niet voor publicatie 

Meer informatie over de club of het project bij voorzitter Karin van den Boer via 06-28763068 of via 

bestuur@dacapo-zang-gitaar.nl  
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