SUZUKI FLUIT VLAANDEREN PRESENTEERT

Suzuki Music Workshop
by the Sea

10 - 14 AUGUSTUS 2021
OOSTDUINKERKE (B)

Vijf dagen in een prachtige omgeving en volop genieten van
onze grote hobby: samen musiceren.

Dit jaar gaan we weer met fluiten en strijkers naar Oostduinkerke: de zee, de
duinen en een prachtige jeugdherberg. De Peerdevisser bevindt zich op 10
minuten wandelen van het strand.

We starten op dinsdag 10 augustus om 16.00 en eindigen met
een concert op zaterdag 14 augustus om 11.00.

Wanneer Covid-19 verhindert de workshop te laten
doorgaan, krijgt ieder al zijn inschrijvingsgeld terug. Alle
kamers hebben eigen sanitair. Aan alle leslokalen zullen
handpompjes staan met alcoholgel.

ORGANISATIE
Elke fluitist, (alt)violist en cellist opgeleid volgens de
principes van de Suzukimethode is welkom: een goed
gevuld programma van 5 dagen met individuele
lessen, groepslessen, kamermuziek, concertjes…
Jullie worden verwacht op dinsdag 10 augustus vanaf
15.00. We starten om 16.00 met een grote Play
Together met onze lievelingsmuziek om elkaar beter
te leren kennen. De workshop eindigt op zaterdag 14
augustus met een slotconcert om 11.00 waar ouders
en familie van harte welkom zijn.

Kinderen vanaf 10 jaar (geboren 2011) mogen zonder
ouders komen. Na inschrijving ontvangen de ouders een
huishoudreglement ter ondertekening. Kinderen geboren in
2012 of later moeten vergezeld zijn van een ouder of
verantwoordelijke volwassene.

INHOUD CURSUS VOOR KINDEREN
Boek 1:
3 lessen / dag
1 individuele les
2 groepslessen
Voor de Suzuki strijkers staat de workshop open tot
en met boek 5.
Voor de groepslessen zal het repertoire toegestuurd
worden vanaf 15 april. Oefen dit dan ook in met je
thuisleraar, dan wordt het nog leuker! Het Suzuki
repertoire wordt uit het geheugen gespeeld.

De groteren die noten kunnen lezen en ensemble
willen spelen, mogen hun muziekstandaard mee
brengen. Speel je piccolo, alt- of basfluit?
Meebrengen en melden op inschrijvingsformulier (bij
“opmerkingen”)

Vanaf boek 2:
4 lessen / dag
1 individuele les
3 groepslessen

COVID-19
Wanneer Covid-19 verhindert de
workshop te laten doorgaan, krijgt
ieder al zijn inschrijvingsgeld terug.
Alle kamers hebben eigen sanitair.
Aan alle leslokalen zullen
handpompjes staan met alcoholgel.

MIDDAGCONCERTEN
We moedigen elke deelnemer aan een stukje te spelen uit
het Suzukirepertoire tijdens één van de dagelijkse
middagconcerten. Kies hiervoor een stukje dat je graag
speelt en al inoefende met je thuisleraar. De titel en
componist doorgeven ten laatste op 15 juni aan
suzukifluit@gmail.com

VERZEKERING
Iedereen is verzekerd voor burgerlijk aansprakelijkheid via VLAMO, niet de
muziekinstrumenten. Daar is iedereen zelf verantwoordelijk voor. Deelnemers van buiten
de EU moeten zich voorzien ivm ziekteverzekering.

DOCENTEN
Algemene leiding: Machteld Van Geenhoven
Dwarsfluit: Anke van der Bijl (NL), Marco Messina (I), Machteld Van Geenhoven
(B), Delphine Dewald (B)
Viool: Wim Meuris (B), Lieselotte Crols (B)
Cello: Daan De Vos (B), Mattijs Louwye (B)
Wim en Daan komen lesgeven vanaf donderdagochtend.

ACCOMODATIE
We beschikken over kamers voor 4 personen en 6 personen. Elke kamer heeft
eigen sanitair.Vermeld bij je inschrijving met hoeveel jullie eventueel een kamer
kunnen delen. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.
De jeugdherberg beschikt ook over babybedjes (gratis), die al gereserveerd
moeten worden bij inschrijving.
Het gebruik van lakens is in de prijs inbegrepen. Breng wel badhanddoeken mee!
De kamers zijn beschikbaar vanaf dinsdag 10 augustus om 15.00 en moeten weer
vrij gemaakt zijn ten laatste om 10.00 op zaterdag 14 augustus. Vermeld ook bij
inschrijving of je vegetarische maaltijden wenst.

JH De Peerdevisser
Duinparklaan 41
8670 Oostduinkerke

Je kan ook deelnemen aan de workshop en elders verblijven. Vermeld dit dan
duidelijk bij inschrijving. In dit geval, betaal je een toeslag van € 30.00 voor
gebruik van de lokalen

ONTSPANNING
De Peerdevisser ligt in een groot
domein met een speeltuin en op
wandelafstand van het strand. De
bar van de jeugdherberg staat ter
beschikking van de gasten van
18.00 tot 23.00. Vanaf 20.00
wordt er stilte gevraagd in de
gangen van de slaapkamers
o.w.v. gezinnen met jonge
kinderen. Vanaf 23.00 is er
volledige stilte vereist. Op
www.koksijde.com vind je
toeristische informatie en ook
adressen van hotels en campings.

ONKOSTEN - INSCHRIJVEN

Accommodatie volpensioen

Slaap je niet ter plaats, maar wens wel
mee te eten?
3 x lunch
4 x avondeten

- 3 jaar: gratis
- 30 jaar: € 185,00
+ 30 jaar: € 195,00

€ 35,00
€ 52,00

Cursusgeld

boek 1: € 160,00
vanaf boek 2: € 180,00

Deelnemer als waarnemer

€ 15,00/dag
gratis voor leden TESIB
-> informeer ons ruim van
tevoren over uw bezoek

Indien je elders verblijft betaal je een toeslag van € 30.00 voor gebruik van de
lokalen.
Online inschrijven kan alleen via suzukifluitvlaanderen.be of door deze link te
volgen.
Bij vragen of meer info e.d. aarzel niet om ons te contacteren via e-mail:
suzukifluit@gmail.com

BETALINGEN
Wegens de corona situatie zal er op 1 juni beslist worden of de workshop definitief
doorgaat of niet. Om wille van organisatorische redenen, vragen wij om tijdig in te
schrijven. Jullie betalen pas nà ontvangst van de factuur.
Indien men verblijft in vol pension heeft men nog een klein zakcentje nodig voor
verbruik in de bar ‘s avonds
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