Au Catalpa biedt u een unieke combinatie van
muziek en vakantie in de aantrekkelijke Franse
Dordogne.
Al meer dan 10 jaar organiseren wij zangweken.
In 2023 van 29 juli t/m 6 augustus. De week is bedoeld voor maximaal 12 deelnemers.

Het programma
Elke zangweek begint dagelijks met een warming-up
voor de stem. We gaan vervolgens hard aan het
werk met meerstemmige muziekstukken, om aan
het einde van de week een mooi resultaat te kunnen
presenteren. Plezier in het zingen staat
voorop. Elke dag wordt er zo’n drie uur geoefend,
meestal in de ochtend.
Verder geldt dat andere dagdelen naar eigen inzicht
kunnen worden ingevuld; een wandeling of een excursie, een boek lezen in de zon of verdere oefening
in de muziek.

Au Catalpa is landelijk gelegen aan het riviertje
de ‘Côle’, nabij het dorp La Chapelle Faucher.
Er is alle gelegenheid te genieten van wat de
streek te bieden heeft, zoals:
· het pittoreske stadje Brantôme, het Venetië
van de Perigord;
· de voormalige hoofdstad Perigueux;
· de grotten van Villars;
· l’Abbaye de Boschaud

Het programma is onder andere afhankelijk van de
deelnemers; de romantische- /klassieke muziek voor
vierstemmig gemengd koor staat centraal. De bladmuziek voor de zangcursus wordt van tevoren toegezonden. Net als in voorgaande jaren zal Bas
Jongsma de pianobegeleiding weer op zich nemen.
De uitvoering zal worden gehouden in L’église Notre
Dame de l’Assomption te La Chapelle Faucher, een
pittoresk kerkje uit de 11e eeuw.

Tarieven:
Het cursusgeld bedraagt per week € 200,- per
persoon.
Voor de 7 lunches (zondag t/m zaterdag)
wordt € 70,00 in rekening gebracht en voor de
7 diners (zaterdag t/m zaterdag met uitzondering van woensdag) € 150,00.
Koffie en thee zijn bij de cursusprijs inbegrepen. De maaltijden zijn inclusief drankjes.
Overige drankjes dienen zelf te worden geregistreerd en aan het eind van de week te worden afgerekend.
Als slaapgelegenheid hebben wij beschikbaar:
· 2 eenpersoonskamers
· 1 eenpersoonskamer waar een 2e bed bij
geplaatst kan worden
· 1 twee/drie persoonskamer (1 x 2 pers.bed +
een bedbank)
Toewijzing van de kamers gaat op volgorde
van aanmelding. Bij overboeking zal in overleg
naar een oplossing gezocht worden. Ook hebben wij plaats om te kunnen kamperen op het
eigen terrein. In de buurt zijn mogelijkheden
voor gites, B&B’s en hotels, die wij in overleg
voor u kunnen reserveren.
Prijs per
week/per
persoon

Kamperen
(eigen
tent /
caravan of
camper)

Kamperen
(compleet
ingerichte
tent)

op een 2/3
persoons
kamer

1 persoons
kamer

Overnachting incl.
ontbijt

€ 125,00

€ 200,00

n.v.t.

€ 225,00

Bij boeking van 2
personen
(prijs per
persoon)

€ 110,00

€ 150,00

€ 200,00

n.v.t.

La Chapelle Faucher (83 km ten zuidwesten van Limoges en zo’n 900 km van Utrecht). De grotere steden zijn
ook met openbaar vervoer te bereiken: Thiviers per trein
en Bergerac (vanaf Rotterdam Airport) per vliegtuig. Wij
halen/brengen u met veel plezier van en naar station of
luchthaven.
De cursussen staan onder leiding van Justina Oosters.
Zij voltooide haar studie piano in Utrecht in 1990 en
haar studie orkestdirectie in 1995 aan het Tilburgs
Conservatorium. Daarnaast studeerde zij koordirectie in
Zwolle en volgde meerdere masterclasses in binnen–
en buitenland. Ze is werkzaam als dirigent en wordt regelmatig gevraagd als begeleider.
Tijdens de cursusweken verzorgt zij tevens de maaltijden. In 2017 voltooide zij haar opleiding tot ‘Zelfstandig
werkend kok’.

Contact:
Bert en Justina Colijn-Oosters
Au Catalpa
Croix de la Garenne
24530 La Chapelle Faucher
France
+31-(0)6-2412 97 97
E-mail: info@aucatalpa.nl
www.aucatalpa.nl

Bienvenue à ‘Au Catalpa’!
ZANGWEEK
29 juli - 6 augustus 2023
o.l.v. Justina Oosters
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