
Les week-ends d’Arbonne 2021-2022 
Peter de Groot & Maartje Nelissen organiseren in hun kasteel-boerderij d’Arbonne (15/16e eeuw) in 
Bourgondië (Chassy) muziek weekends voor amateurzangers gewijd aan het Renaissance en barok repertoire. 

In deze historische, idyllische en gezellige omgeving kunnen amateurzangers in een kleine setting en op eigen 
niveau, kennis maken met deze soms melancholische, dan weer grappige, in elk geval rijke en verrassende 
muziek, of hun ervaring met het zingen van polyfonie verder verdiepen, onder leiding van een uitgesproken 
expert. 

De cursus begint met een diner en eindigt de laatste dag na de lunch of het concert. De deelnemers worden 
ondergebracht in de kamers van de kasteel-boerderij en worden op Bourgondische wijze ontvangen, rondom 
de oude schouwen en met regionale recepten. 
De voertaal is Frans, indien mogelijk Engels, en als er alleen Nederlanders zijn Nederlands. 
Chassy ligt op 150 km ten zuiden van Parijs. Dichtstbijzijnde treinstation is Joigny, waar we je af kunnen halen.  
 
 

 
Heb je een eigen ensemble? Of wil je een ensemble samenstellen? Is er muziek die je altijd al hebt willen 
zingen? 
Een cursus “op maat” behoort ook tot de mogelijkheden. Vraag ons om informatie! 
 

 
 
TARIEVEN:  

Weekend (behalve weekend mei) 220 € 
Weekend mei    270 €  

Bij dit bedrag zijn inbegrepen: de muzieksessies, bladmuziek (pdf), maaltijden, overnachtingen en – 
afhankelijk van het seizoen- een warme kruik….  
Niet inbegrepen zijn beddengoed en handdoek die je zelf mee moet nemen, of als optie apart afrekenen 
(10 €). 

 

 

INSCHRIJVEN 

Je kunt je mbv onderstaand formulier inschrijven. 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij. 
Inschrijven is nog geen garantie dat je mee kunt doen. Peter de Groot doet er alles aan om ensembles 
samen te stellen van gelijk niveau om een homogeen en harmonieus resultaat te bereiken. 
 
Voor de weekenden in oktober en november moet je je moet je je zo snel mogelijk opgeven. 
Voor de overige weekenden is de deadline 1 november a.s. 

 

 

 
  



INSCHRIJFFORMULIER 

 

  Inscription week-ends d'Arbonne 2020/2021 

  Les Tours d'Arbonne / 7 rue du Château / 89110 Chassy 

mndeuxm@gmail.com / 33 6 67 15 26 74 

Je kunt alle gevraagde informatie in een mail kopiëren en sturen aan mndeuxm@mail.com 

 

 

  E-mail : 

  Naam : 

  Voornaam : 

  Adres : 

  Postcode en woonplaats : 

  Mobiel telefoonnummer : 

  Voorkeuren (1-2-3), vul je data in volgorde van voorkeur in: 

  1 

  2 

  3 

  Stemsoort : 

  Niveau : Eén, twee, drie of vier nootjes (zie inschrijfformulier « niveau omschrijving ») 

  Omschrijving niveau: 

 

 

  Graag foto bijvoegen (facultatief) 

  Leeftijd:  

  O  <35 

  O  35-50 

  O  50-65 

  O  >65 

O  Ik ben vegetariër maar ik eet wel vis 

  O  Ik ben vegetariër en eet geen vis 

  0  Anders, nl…… 

  Ik maak het inschrijfgeld direct na bevestiging deelname over : ja/nee 

 ASSOCIATION DE L’ABBESSE 

 IBAN :   FR95 3000 2014 7300 0007 1538 K38  BIC : CRLYFRPP 

 Terugsturen naar:  

 Maartje Nelissen     7 rue du Château     89110 Chassy     Frankrijk 

 of per mail naar mndeuxm@gmail.com 
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