Fields of Gold
Ongedwongen muziek maken & samen zingen
	
  	
  

	
  

In wisselende bezetting. Vanuit 2 circustenten, vol instrumenten en
versterkers. Koorzingen ook in kerkjes in de buurt. Combinatie mogelijk.
Onder vakkundige leiding van een uitstekende bandcoach en een ervaren
dirigent. Dagelijks een paar uurtjes, als je wilt de hele dag. Toewerkend
naar presentaties aan het einde van de week. Goed te combineren met
wandelen, fietsen, of wat maar past bij jouw idee van vakantie.

10-17 augustus 2013
Op een open plek in het bos, ingeklemd tussen akkers met goudkleurig
graan, Fields of Gold. Dit lied van Sting verwijst ook naar onze muzikale
voorkeur: licht, nazomerse terrasjes, verrassende maar ook verstilde
klankkleur, instrumentaal & zang. Ook ruimte voor (licht) klassiek.

Programma
Dagelijks vanaf 15 uur muziek maken. Te beginnen in de grote groep,
uitwaaierend naar kleine groepen op basis van muzikale voorkeur. Veel
ruimte voor eigen initiatief. Van 10.30-12.30 uur koorzingen, met
duidelijke regie en extra aandacht voor stemtechniek. Verder:
workshops, djembee spelen in het bos, zingen/dansen in de bar.
Presentaties op donderdagavond-laat rond het Meer of in het Bos,
vrijdagochtend een Koorconcert in de naburige basiliek en
vrijdagnamiddag de Eindpresentatie op de Camping.

	
  
	
  
	
  

Creuse Nature is een naturistenterrein
in de Limousin, midden in Frankrijk,
800 km van Nederland. Het is voorzien
van uiteenlopende huuraccommodaties,
zwembaden (binnen en buiten), een
sauna, vismeertje, bar, restaurant,
voldoende schaduw, veel wandel -en
fietsmogelijkheden en andere culturele
activiteiten. www.creuse-nature.com

Deelnemers
Enthousiasme is belangrijker dan
virtuositeit. Er is ruimte voor
verschillende stijlen en genres. Plezier
in samen muziek maken en/of samen
zingen, staat voorop. Eigen inbreng
wordt gewaardeerd. Deelnemers tot 80
jaar. Minimumleeftijd 13 jaar. Minimaal
15/maximaal 40 deelnemers. Omdat we
deelnemers verwachten uit diverse
landen, is de voertaal Engels.

	
  

	
  
Kosten

	
  €135,- voor een Passe-partout. Alleen koorzingen kost €55,- Excl. reis, verblijf en eten/drinken. Na aanmelding ontvang
je een factuur. Na betaling is inschrijving definitief. Bij annulering tot 4 weken tevoren, krijg je de helft terug.

Vroegboekkorting
€20,- korting op een Passe-partout en €10,- voor alleen Koorzingen. Bij inschrijving tot uiterlijk 31 mei 2013 via
www.muziekvakantie.org.

	
  
	
  
	
  

