5-daagse zomercursus (Dld)

voor cellisten

Datum: 10 - 14 augustus 2020
Locatie: Klooster Frenswegen,
Duitsland

Van 10 tot en met 14 augustus 2020 vindt de vijfdaagse cello zomercursus te
Frenswegen plaats.
De locatie is Klooster Frenswegen bij Nordhorn, twee uur rijden vanaf
Amsterdam, net over de grens ter hoogte van Oldenzaal. Meer info, zie:
www.kloster-frenswegen.de. De cursus gaat door bij inschrijving van minimaal zes cellisten. Minimum leeftijd is 16 jaar.
Er is iedere dag samenspel, we hebben een technisch uur en iedere dag is er
een workshop onderdeel. ’s Avonds kun je kiezen voor uitrusten of zelfstandig
(samen?) musiceren. Voor degenen die dat wensen kunnen zij na het avondeten in overleg een privéles bij mij inplannen.
Op 10 augustus is het ‘Welkom’ om 11.00 uur en op 14 augustus wordt er
afgesloten door na de lunch alles te presenteren wat we willen.
De kosten voor cursus inclusief volpension met éénpersoonskamer bedragen
950,00 euro per persoon. PILOT PRIJS 850,00! De kamers zijn voorzien
van een nieuwe douche en toilet. Wil je een méér-persoonskamer met je nietmusicerende gezinsleden of partner? Prijs op aanvraag.

Je kunt je nu al opgeven via mijn site.
Ik kijk hier naar uit! Breng je cello maatje op de hoogte en kom samen!
Hartelijke groet,
Scarlett Arts

Meer weten? Bel 06 - 1818 9005 of mail naar info@celloverkoop.nl

Celloweekend voor
alle niveaus
Havelte (Drenthe)
			
Datum
			
Locatie
					

: 11 & 12 juli 2020
: Rijksweg Noordzijde 7
te Havelte (Drenthe)

Het Celloweekend in Havelte, Drenthe, staat voor de vierde keer in de planning op 11 en 12
juli 2020.
Docenten zijn wederom Ellis Moorman en Scarlett Arts. Er wordt gewerkt in drie groepen:
beginners (die de grote greep en de verlaagde eerste vinger beheersen), licht gevorderden en
gevorderden. Het weekend start op zaterdag 11 juli om 10.30 uur om te werken tot 17.45
uur waarna er gezellig getafeld wordt. Men zoekt zelf een slaapplaats voor de zaterdagnacht.
Op zondag starten we om 10.00 uur en ronden we af rond 16.30 uur om gezellig na te kletsen
tijdens een ‘borrel’.
Er is een maximumaantal inschrijvers van 24 cellisten, verdeeld in drie groepen van maximaal
8 cellisten. Het zit ieder jaar maanden van tevoren al vol dus wees er op tijd bij. We hebben
twee docenten en drie groepen dus er is iedere dag één groep een blok zelfstandig aan het werk.
De cello muziek wordt jullie in de lente toe gemaild.
Alle groepen werken met zowel Ellis als Scarlett. Er is behalve samenspel ook les voor troubleshooting: heb je een vraag over cellospelen, technisch of muzikaal, we helpen je graag.
De kosten voor dit Celloweekend bedragen 190 euro voor degenen die op mijn celloblog ingeschreven staan en deze digitale flyer in hun mailbox hebben ontvangen. Voor degenen van
buiten bedraagt dit 199 euro. Dit is inclusief twee lunches en zaterdag avondmaaltijd en alle
lekkere tussendoortjes.
Net als voorgaande jaren is het mogelijk om op zaterdagavond een gast aan te laten schuiven
tijdens het eten. Voor volwassenen rekenen we een bijdrage van 10 euro en voor kinderen
niets.

Schrijf je nu in om verzekerd te zijn van een plekje:
www.celloverkoop.nl/agenda/workshops
Hartelijke groet,
Ellis Moorman & Scarlett Arts
Tip: neem je partner of gezin mee, het is heerlijk in Drenthe!

Meer weten? Bel 06 - 1818 9005 of mail naar info@celloverkoop.nl

