
Inschrijven

digitaal via de website 

www.zomercursuswoudschoten.nl 

Je inschrijving is geldig na ontvangst van 

inschrijfformulier en deelnemersgeld dat je 

zelf overmaakt naar NL63 RABO 0147940605

t.n.v. Stichting Zomercursus Woudschoten.

Vermeld ook je naam en instrument. 

Je kunt inschrijven vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Annuleren

Bij schriftelijke afmelding vóór 1 juni 2018

krijg je het gestorte bedrag terug, onder

aftrek van € 25,- administratiekosten.

Bij annulering ná 1 juni 2018 is 80%

van de cursusprijs verschuldigd.

zomercursuswoudschoten

Ben je 12 jaar of ouder en heb je zin om jouw liefde voor muziek te 
delen met leeftijdgenoten?

 …..dan is Zomercursus Woudschoten vast iets voor jou!
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De rest van de tijd gebruik je om te studeren en  

te repeteren. Natuurlijk is er ook tijd voor tafel- 

tennissen, voetballen, lezen, puzzelen en andere 

ontspanning en gezelligheid.

Omdat je tien dagen heel veel speelt, raden we je 

aan van tevoren te studeren, zodat je lekker bent 

ingespeeld. Er is altijd een fysiotherapeut aanwezig 

die je kan helpen als je fysieke klachten zou krijgen 

door het vele spelen. Voor problemen met de  

instrumenten komt de vioolbouwer op bezoek en 

kan een blazersspecialist worden bezocht.

Tijdens de cursus kunnen je vrienden en familie op 

de hoogte blijven via Facebook en een dagboek dat  

online wordt bijgehouden. De cursus wordt 

afgesloten met een openbare slotpresentatie op 

de laatste avond. Uiteraard is iedereen hierbij van 

harte welkom! Vrijdagmorgen gaat iedereen weer 

naar huis.

Zomercursus Woudschoten wordt georganiseerd

door de Stichting Zomercursus Woudschoten en

is mede mogelijk door de Stichting Vrienden 

Zomercursus Woudschoten en onze sponsoren.

www.vriendenzomercursuswoudschoten.nl

De cursus richt zich op jonge amateurs en vak- 

studenten van 12 tot ongeveer 25 jaar en vindt 

jaarlijks plaats in de zomervakantie. Je kunt er 

terecht met alle blaas-, snaar- en slaginstrumenten 

en solozang.

Voor deelname aan de kamermuziekcursus is het 

nodig dat je je instrument redelijk beheerst, noten 

kunt lezen en al een beetje samenspelervaring hebt. 

Aan pianisten worden hogere eisen gesteld, zoals  

het goed van blad kunnen lezen en ervaring

hebben met begeleiden.

De eerste dag begint met voorspelen. Iedereen 

wordt ingedeeld in één van de drie niveaugroepen 

die worden aangegeven met een kleur. Binnen je 

eigen kleur vorm je de rest van de dag ongeveer vier 

ensembles. Als het nodig is helpen de docenten je 

daar natuurlijk bij. Elk ensemble krijgt gedurende 

de cursus vier lessen van 45 minuten. Ook kun 

je meespelen in de kamerorkesten, die tijdens de 

cursus worden samengesteld om twee talentvolle 

deelnemers uit de vorige cursus te begeleiden. En 

dan is er ook het tutti-orkest dat het muziekfeest 

op de slotavond muzikaal uitluidt.

docenten

Albert Brüggen

Riko Fukuda

Raymond Honing

Elisabeth Ingen Housz

Johan Donker Kaat

Diederik Ornée

Franc Polman

Leendert Booijens

Ruben Sanderse

Rogier van der Tak

Arjen Uittenbogaard

locatie
Groepsaccommodatie Beukenhof
Capucijnenstraat 46
5074 PJ Biezenmortel
+31 (0)13 511 24 99

prijs pp
€ 619,- 
Elk extra kind uit hetzelfde gezin krijgt 
10% korting op de deelnameprijs.

staf
Coriene Brakeboer 
Pieter van Nes
Laura Prause-ten Veen

secretariaat
Bekkie Doornweerd
‘t Hofke 116C
5641 AN Eindhoven
+31 (0)40 787 38 55

algehele leiding
Carlos Callewaert

Altijd al eens dat mooie kwartet willen spelen, of dat leuke stuk met 
die vreemde bezetting? 

Bij ‘Zomercursus Woudschoten’ is het mogelijk. Onder (bege)leiding 
van ervaren enthousiaste docenten en de onvermoeibare stafleden 
kunnen al je muzikale dromen waar worden.
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