
EENARMIGE DRUMMER
Opgeven is geen optie voor de 21-jarige Alex Wegman. De eenarmige drum-
mer, die geboren werd in Oostenrijk en opgroeide in Almere, zat dan ook 
niet bij de pakken neer toen in 2008 zijn arm afgezet moest worden vanwe-
ge botkanker. Gitaarspelen, voorheen zijn grootste passie, kon hij daarna 
niet meer. Geïnspireerd door Rick Allen, de eveneens eenarmige drummer 
van Def Leppard, besloot Alex om drummer te worden. Sinds 2009 plaatst hij 
onder de naam OneArmed regelmatig video’s op YouTube. Ook volgt Alex in 
Haarlem de produceropleiding E-Musician en mocht hij vorig jaar in 
Shanghai een clinic geven tijdens Music China, de Chinese variant van ‘onze’ 
Frankfurter Musikmesse. Laat je op YouTube vooral even inspireren door zijn 
nieuwste video OneArmed - We Go Down (Krewella Drum Cover). 
www.onearmed.nl

     The Holy Grail Guitar Show
Er zijn over de hele wereld talloze luthiers bezig 
met het maken van prachtig uitgebalanceerde, 
  handgebouwde gitaren. Om dit stukje vakmanschap 
onder de aandacht te brengen hebben enthousiaste 
gitaarbouwers uit Europa, Amerika, Canada, 
  Australië en Japan een tweedaagse gitaarshow in 
Berlijn georganiseerd: The Holy Grail Guitar Show. 
Op 15 en 16 november kun je in het Estrel Hotel 
kwijlen bij de creaties van meer dan 110 luthiers. 
 Gitaarliefhebbers kunnen
ook in contact komen met 
de vaklieden, hun gitaren 
uitproberen en van dichtbij 
  bekijken hoe ze te werk 
gaan. Daarnaast kun je 
  diverse demo-optredens 
bijwonen. Een dagkaart 
kost € 15,- en een 
 passe-partout € 25,-.
holy grailguitarshow.com

MUSICMAKERS REIZENDE BEKKENSET!
SPEEL GRATIS EEN MAAND OP DREAM CYMBALS
Eerder dit jaar gaven we al een kleine 

voorzet, maar nu gaat het echt van start: 

Musicmakers reizende bekkenset gaat het 

komende halfjaar heel Nederland rond! 

Elke maand mag een andere drummer de 

niet misselijke bekkenset van het Canadese 

Dream Cymbals uitproberen. Je mag een 

maand lang je bandleden jaloers maken 

met een 15"-hihat, 16"-crash en 22"-ride 

uit de Dream Energy serie, een 18"-crash 

uit de Dark Matter serie en een 10"-Crop 

Circle. Wat die laatste is, moet je maar 

checken op de site van Dream Cymbals.

Wil jij een maandlang Musicmakers Roadtester zijn? Stuur dan onmiddellijk een 

mailtje naar redactie@musicmaker.nl met ‘Dream Cymbals’ als aanhef en zeg 

waarom jij deze set graag een maand onder je hoede hebt. Daarna gaat de set 

naar de volgende tester en mag jij ons meedelen hoe de bekkens je bevallen zijn. 

lke maand introduceren we bovendien de nieuwe roadtester in Musicmaker.

Frappante Foto

De Canadese luthier     William ‘Grit’ Laskin
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