
 

 
Zomercursus kamermuziek  

strijkers, houtblazers & piano 

Château de La Lande / Crozon sur Vauvre (36)  

Thea Rosmulder – klarinet 

Harriët Overbeek – cello 

Caecilia Boschman - piano 

12 - 18 juli 2015 

 
Een boeiende kamermuziekweek in Frankrijk onder de ervaren en inspirerende leiding van 
Thea Rosmulder (klarinet), Harriët Overbeek (cello) en Caecilia Boschman (piano), bestemd 
voor gevorderde musici (amateurs of conservatoriumstudenten), die plezier hebben in het 
samen musiceren. De ensembles krijgen les van alle docenten en profiteren zo van het 
inzicht van een strijk-, piano- en blaasdocent. Er is ruimte voor zelfstudie. De cursus is zowel 
geschikt voor vaste ensembles als voor individuele deelnemers, die in ensembles worden 
ingedeeld, waarbij ter voorbereiding passend repertoire wordt aangereikt, afgestemd op het 
speelniveau.  
 
Programma en repertoire 
Op zondag 12 juli bent u welkom om 17 uur. Van maandag tot en met vrijdag gaan de 
ensembles samen met de docenten aan de slag met voorbereid repertoire, maar er zal ook 
ruimte zijn om nieuw repertoire te verkennen. Zie voor de lijst met repertoire de website 
van Caecilia Boschman.  De woensdagmiddag is vrij. Er wordt - op basis van vrijwilligheid - 
toegewerkt naar een eindpresentatie voor een beperkt publiek in het kasteel en er zal ook 
een docentenconcert plaatsvinden.  
 
Een muzikale vakantie voor gevorderde amateur-musici en/of conservatorium-studenten 
die op een inspirerende manier kamermuziek willen maken.  
  

http://caeciliaboschman.nl/lalande/


Verblijf en omgeving  
Kamermuziek maken in het Château de La Lande in Crozon sur 
Vauvre. Een romantisch kasteel gelegen in het zuiden van de 
Berry. Een rustige en heuvelachtige streek in het groene hart van 
Frankrijk.  
U verblijft in een stijlvolle kamer in La Lande. Alle maaltijden zijn 
gezamenlijk in het kasteel.  
Er is vrije tijd om te wandelen, te golfen of een excursie te 
maken, bijvoorbeeld naar het landhuis van George Sand in 
Nohant. 

  
 
 
Tarieven 
All-in arrangement met verblijf in het kasteel  € 775 per persoon. 
Twee deelnemers in gedeelde kamer:   € 700 p.p. 
Deelnemer met niet deelnemende partner:  € 1.180 
In deze prijs is inbegrepen: 

 lessen  

 6 overnachtingen  

 ontbijt, lunch en diner (incl. wijn)  

 docentenconcert 

 koffie en thee 

Lessen, masterclasses, lunches (behalve woensdag)    € 415  
(U zorgt zelf voor uw verblijf in gîte of bed&breakfast) 

 

De week begint op zondag 12 juli om 17 uur en eindigt op zaterdag 18 juli, na het ontbijt.  

 

Meer informatie over de docenten: 
Thea Rosmulder - klarinet  www.thearosmulder.nl 
Harriët Overbeek – cello   www.musicaleren.com 
Caecilia Boschman - piano   www.caeciliaboschman.nl 
 

Inlichtingen: 

 
Maartje Nelissen muziek management 
21 boulevard Alsace Lorraine 
77500 Chelles 

+33 6 67 15 26 74   mailto:mn2m@bbox.fr   www.mn2m.net 

 

De cursus is in samenwerking met Musique en Verdure georganiseerd. 
 

© foto’s Inge Prins 
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INSCHRIJFFORMULIER 

Naam……………………………………………………………………………………………………..…………… 

Voornaam…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………………………..………… 

Postcode & Woonplaats………………………………………….....……………………………………… 

Tel Mobiel  ………………………………………              Huis/kantoor………………..……………. 

Email (leesbaar….) ……………………………………………………………………………………………….. 

⃝ Individuele deelnemer : instrument…………………………….…………………………………… 

⃝ Ensemble (instrumenten vermelden…………………………………………………….………… 

 

Niveau…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ik kom met de trein         ja/nee 

Ik ben geïnteresseerd in carpoolen vanaf  ……………………….…….………………  ja/nee 

Ik heb …. plaatsen vrij in de auto vanaf …………………………………………………………… ja/nee 

Ik ben vegetariër         ja/nee 

 

⃝  Ik stuur een aanbetaling per Franse chèque van 150 € op naam van ASSOCIATION DE L’ABBESSE, 
en stuur deze met mijn inschrijfformulier naar:  
Maartje Nelissen / 21 boulevard Alsace Lorraine / 77500 Chelles 

⃝  Ik maak een aanbetaling over van 150 € en stuur mijn inschrijfformulier terug per mail 
mn2m@bbox.fr 

Bankgegevens: 
IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538 K38  tnv ASSOCIATION DE L’ABBESSE 
BIC : CRLYFRPP 


