Praktische informatie

www.artconnectspeople.com
(onder voorbehoud van kleine wijzigingen)

Algemeen
- De workshops vinden plaats in het schilderachtige Querceto.
- De FluteBoost is voor gevorderde amateurmusici.
Verblijf
- 1 en 2-persoons appartementen met eigen badkamer.
- Tegen een meerprijs zijn kasteelappartementen van Castello
Ginori beschikbaar met gebruik van zwembad.
- Gezamenlijk ontbijt en diner. Drankjes niet inbegrepen.
Voorstellingen, bezoek Volterra en Bolgheri, workshop koken
- Op een van de ochtenden gaan we Volterra bezoeken. Ook is er
een rondleiding op een wijngoed, bezoek aan Bolgheri en diner
aan het strand gepland. In het programma kan op verzoek één
workshop Italiaans koken worden opgenomen.
- Op zondag 10 juli is er een voorstelling van de opera Suor
Angelica van Puccini met lokale zangers en koor en het Ragazze
Quartet. Vrijdag 15 juli is het slotconcert met afterparty.
Muziek en materialen
- Aanwezig: partijen voor kamermuziek in verschillende
bezettingen. Lessenaars zijn aanwezig.
Kosten
- € 1.400 voor de lessen, verblijf in een 2-persoons kamer met
eigen badkamer (gedeelde woonkamer), half pension, tripjes,
diner aan het strand, bezoek concert en afterparty.
- Early birds: tot 1 mei € 1.290.
- Tot 30 jaar 20% extra korting.
- Toeslagen: inschrijving € 15 pp; 1-persoonsappartement € 20
per dag; partners, familie € 110 per dag (programma idem als
cursisten echter exclusief de schildercursus).
- Exclusief vlucht Nederland-Pisa. Zelf te boeken. Wat eerder
vertrekken, later terug, dan retours vanaf € 110 (prijzen maart
2016).
- Exclusief transport luchthaven Pisa-Querceto-Pisa. Goedkoop
auto’s te huur op vliegveld Pisa. Op aanvraag privé vervoer
€ 120 per rit (max 4 personen). Lokaal vervoer op verzoek.
Inschrijven voor de cursus?
Mail naar Albert Adams, aa@artconnectspeople.com
Vragen over de cursus?
Mail naar Jeannette Landré, j.landre@chello.nl

FluteBoost in Toscane
Cursus o.l.v. Jeannette Landré en Mariken Zandvliet

Periode: 9-16 juli 2016
Locatie: Querceto in Toscane, Italië
Muziek maken in Querceto, Toscane
In het hart van Val di Cecina tussen Volterra en de Etruskische
kust ligt het dromerige dorpje Querceto, omringd door velden en
bossen. Het middeleeuwse kasteel van de familie Ginori Lisci
omvat bijna het gehele Querceto. Graaf Lorenzo en zijn zoon
Leonardo hebben in de 20e eeuw het dorp en de aangrenzende
gebieden tot ontwikkeling gebracht. Querceto is inmiddels geheel
gerestaureerd en kent een levendig sociaal cultureel leven. Vanuit
Querceto is er een betoverend uitzicht op de heuvelen van het
van natuurreservaat Monterufoli. www.castelloginoridiquerceto.it

De omgeving van Querceto
Op 20 minuten afstand ligt Bolgheri, bekend van de
wereldberoemde gelijknamige wijn. 10 minuten daar vandaan ligt
aan de Etruskische kust het plaatsje Cecina, waar het met de vele
visrestaurants goed toeven is. Landinwaarts ligt op 25 km afstand
Volterra met zijn Romeinse theater, het Palazzo dei Priori en
musea. Pisa is 80 km rijden, Florence 100 km. Kunst, cultuur en
het Italiaanse leven zijn in dit hart van Toscane verbonden.

Workshops en optredens
Accademia Libera Natura e Cultura organiseert jaarlijks vele
cursussen in Querceto en Mazzolla. De organisatie biedt onderdak
aan kunstenaars uit verschillende Europese landen en geeft alle
ruimte voor hun workshops op het gebied van beeldende kunst,
fotografie, muziek, dansen, beeldhouwen en koken. Parallel aan
de cursussen is er een gevarieerd programma met concerten en
operavoorstellingen. www.association-marcopolo.org

Muziek maken en fluiten koesteren
Jeannette Landré en Mariken Zandvliet zijn bevlogen docenten
die hun sporen in het muziekleven verdiend hebben. Jeannette is
fluitiste bij het Nederlands Blazers Ensemble, Asko/Schoenberg
Ensemble en speelde jaren als eerste fluitiste bij het Radio
Symfonie Orkest en de Radio Kamer Filharmonie. Ze gaf veel
recitals, kamermuziekconcerten en trad op als soliste. Mariken is
als correpetitor verbonden aan de conservatoria van Amsterdam
en Utrecht. Zij begeleidt niet alleen vele jonge talenten tijdens
hun opleiding, maar geeft met diverse kamermuziekensembles
ook optredens in binnen en buitenland.
Parallel aan de FluteBoost zijn er ook cursussen schilderen, fagot,
viool, altviool en cello. Naast het gezamenlijke programma is er
veel ruimte voor persoonlijke invulling en samenspel.
Geef een boost aan je fluitspel!
Centraal in deze cursus staan je persoonlijke wensen om je

fluitspel een boost te geven. Vanaf zondag is er elke dag een
privéles gepland. Daarnaast coacht Mariken je op drie dagen met
kamermuziek voor fluit en piano. Op vier dagen is er een uur
gepland in wisselende kamermuziekbezetting met coaching.
Tevens speel je mee in een aantal korte pop-up concerten.
Uiteraard wordt er veel samengespeeld met andere cursisten en
docenten.
Fabels van Leonardo da Vinci: een verbinding van
literatuur, beeldende kunst en muziek

De deelnemers van de parallelle workshop schilderen maken
schilderijen geïnspireerd op fabels van Da Vinci. Aan het eind van
de week worden de schilderijen geëxposeerd op de avond van de
uitvoering van het Ragazze Quartet en muzikale vrienden uit
onder andere het Nederlands Blazers Ensemble en het Hexagon
Ensemble. Daarna kan de afterparty met wijnen van Castel Ginori
losbarsten.
Meer dan muziek …
De FluteBoost heeft meer te bieden dan muziek. Samen met
andere cursisten bezoeken we Volterra en maken een uitstapje
naar een wijnhuis. Tevens bezoeken we Cecina of Bolgheri, en
zien tijdens een diner aan het strand de zon in de zee verdrinken.
Aan het begin van de week bezoeken we de door het Ragazze
Quartet begeleide opera Suor Angelica van Puccini in Castello
Ginori. De week wordt besloten met een afterparty na het
slotconcert in Querceto.

