MUZIEKVAKANTIEWEEK 2018
In deze kleinschalige zomercursus staat
het maken en leren bespelen van de
bamboefluit centraal. De deelnemers
kamperen in hun eigen tent of caravan.
Tijdens de cursus is het mogelijk om
fluiten te bouwen of te repareren, en te
musiceren in groot orkest en kleinere
ensembles. Daarnaast worden er nog
allerlei andere creatieve activiteiten aangeboden zoals bijvoorbeeld zingen, dansen of
theater.

Muziekvakantieweek Batenburg
Datum: za. 21 juli t/m za. 28 juli 2018
Leeftijd: vanaf 4 jaar, vanaf 16 jaar zelfstandig
Organisatie: Truus Siddre (tsiddre@hotmail.nl)
Plaats: Kampeerboerderij Batenburg
Kosten: leden NPG € 270,- (met vroegboekkorting € 240,-). Niet-leden betalen een toeslag
van € 35,-

Dit jaar zijn er INDIANEN IN BATENBURG!
Indianententen, -tooien, -veren, -muziek, kortom alles wat met Indianen te maken
heeft is deze zomer te vinden in de familie-muziek-vakantieweek in Batenburg.
In de ochtend en avond zal er een vast programma zijn waarin er fluiten gebouwd
worden, en musiceren, dansen en zingen aan bod komen. Op de vrije middagen zijn
er facultatieve activiteiten waar je gezellig aan mee kan doen.
Dit alles zal zich voltrekken in de vakantieboerderij ’t Kuyperke in Batenburg.
Naast het reguliere programma zijn er dit jaar speciale activiteiten voor kinderen van
4 tot 6 jaar! Kortom van jong tot oud…… er valt voor iedereen wat te halen.

kijk ook op www.bamboefluiten.nl
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MUZIEKVAKANTIEWEEK 2018
In deze kleinschalige zomercursus staat
het maken en leren bespelen van de
bamboefluit centraal. De deelnemers
kamperen in hun eigen tent of caravan.
Tijdens de cursus is het mogelijk om
fluiten te bouwen of te repareren, en te
musiceren in groot orkest en kleinere
ensembles. Daarnaast worden er nog
allerlei andere creatieve activiteiten
aangeboden zoals bijvoorbeeld zingen,
dansen of theater.

Muziekvakantieweek Sint Odiliënberg
Datum: za. 28 juli t/m za. 4 augustus 2018
Leeftijd: vanaf 6 jaar, vanaf 16 jaar zelfstandig
Organisatie: Annie Beulen (abeulen@msn.com)
Plaats: Kampeerboerderij Ossa Outdoor te St. Odiliënberg
Kosten: leden NPG € 270,- (met vroegboekkorting € 240,-).
Niet-leden betalen een toeslag van € 35,De zomercursus in St. Odiliënberg is een jaarlijks terugkerende muzikale zomer-vakantie-week.
Iedereen die graag bamboefluiten wil bouwen en bespelen is er van harte welkom. Er wordt
gewerkt aan de hand van een thema. Het thema van dit jaar is “een midzomer-nachtdroom”.
Overdag bestaat het programma uit samenspel, fluiten bouwen en creatieve activiteiten.
’s Avonds wordt er voorgelezen en voor wie wil is er de gelegenheid om in een koor te zingen.
Daarna kan er gezellig gekletst en iets gedronken worden in de bar.
De cursus is voor iedereen vanaf 6 jaar. Er zijn gezinnen, alleenstaanden, vriendengroepen enz.
Alle leeftijden zijn meestal goed vertegenwoordigd. Je hoeft geen ervaring met bamboefluiten
bouwen of –spelen te hebben of andere muzikale ervaring om deel te kunnen nemen aan de
cursus. We kamperen in eigen tent in het mooie Limburgse glooiende landschap. De warme
maaltijden en het ontbijt worden verzorgd. Voor de avondmaaltijd zorgt iedereen zelf.

kijk ook op www.bamboefluiten.nl
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