Klezmer workshop door Jaap Mulder (klarinettist, www.digojim.nl)
Klezmer is Jiddische muziek; de bruilofts- en feestmuziek van de Oost-Europese Joden. Het laat zich
beschrijven als een mix van Balkan- en zigeunermuziek met Joodse melodieën.
Klezmer is de muziek van het leven. Alle emoties en gebeurtenissen klinken er in door; vreugde én
melancholie.
In deze cursus gaat u kennismaken met het klezmer-repertoire en de verschillende stijlkenmerken
van deze boeiende muzieksoort. We werken aan het opbouwen van arrangementen en het
ontwikkelen van expressie.
Instrumenten: alle instrumenten van het symfonieorkest, aangevuld met accordeon, slagwerk en
piano. Een redelijke beheersing van het instrument is wel een voorwaarde. Ook zangers kunnen zich
inschrijven voor deze cursus.
De cursus wordt gegeven in de periode 20 juli t/m 2 augustus 2014.
Lestijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur.
Na een overheerlijke picknick (deelname niet verplicht) op wisselende locaties, kunt u 's middags in
alle vrijheid wandelen, zwemmen, toeren, kanoën, golfen of stadjes bezoeken om cultuur op te
snuiven.
De locatie is het pittoreske dorpje Chanteuges in de Franse Auvergne. U waant zich terug in de tijd
wanneer u het paadje afloopt langs de Romaanse abdij naar ‘La Grande Maison'. Een schitterend
gerestaureerd huis, gebouwd op een 12de eeuwse kapel met restaurantje en terrassen waar het
heerlijk dineren is en u uitzicht heeft op de rivier de Desges. Hier wordt niet alleen de cursus
gegeven, u hier ook overnachten. Kamperen is mogelijk op de camping municipal van Langeac (op 5
km afstand), gelegen aan de oever van l’Allier.

25 jaar ArtEdu!
Om ons 25 jarig jubileum te vieren krijgt u bij boekingen vόόr 1 februari a.s. een flinke korting van
25% op de cursus. Zonder logies in La Grande Maison krijgt u 20% korting.
Een cursus en half pension in La Grande Maison boekt u al vanaf 633,75 € p.p.
Kijk voor alle data, kortingen en prijzen op de site www.artedu.nl of bel 0653191994.
Een e-mail sturen kan ook: mail@artedu.nl

