
Zomercursus kamermuziek  

voor strijkers, houtblazers & pianisten 

van zondag 15 juli tot zaterdag 21 juli 2018 

 

 

PELGRIM TRIO 

Thea Rosmulder – klarinet 

Karin Dolman – viool, altviool 

Caecilia Boschman - piano 

 

 

 

 
Château de La Lande 

Crozon-sur-Vauvre (Indre)  

 
Een week lang kamermuziek in midden Frankrijk, onder de ervaren en inspirerende leiding 
van Thea Rosmulder (klarinet), Karin Dolman (viool en altviool) en Caecilia Boschman 
(piano). De week is bestemd voor gevorderde amateurs die (enige) ervaring hebben in het 
samen musiceren. Voertaal is Nederlands, Frans en Engels! 
 

Programma en repertoire 
Op zondag 15 juli bent u welkom vanaf 15 uur, het “officiële” programma begint om 18 
uur met een kennismakingsdrankje.  
Van maandag tot en met vrijdag gaan de deelnemers in ensembles aan het werk met het 
voorbereide repertoire, maar er is ook gelegenheid om ander werk te ontdekken.  
De woensdagmiddag is vrij. Er wordt - op basis van vrijwilligheid - toegewerkt naar 
een eindpresentatie en er zal ook een docentenconcert plaatsvinden.  
Zaterdagochtend 21 juli eindigt de cursus na het ontbijt. 
 
Lalande is een kleine cursus: maximaal 18 deelnemers. De docenten gaan uiterst zorgvuldig 
te werk bij het maken van een ensemble-indeling, die zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk zes 
weken tevoren bekend wordt. Van de deelnemers wordt gevraagd om goede voorbereiding 
én een open en flexibele houding ten aanzien van de indeling. Het is soms, maar niet altijd, 
mogelijk om repertoirewensen te honoreren! Er is plaats voor vier pianisten, vier tot zes 
blazers, acht tot tien strijkers. 
 

 
-- Een inspirerende kamermuziekweek voor gevorderde amateurmusici -- 

 

 
  



Verblijf en omgeving  
Kamermuziek maken in het Château de La Lande in Crozon-sur-Vauvre op een romantisch 
kasteel gelegen in het zuiden van de Berry. Een rustige en heuvelachtige streek in het groene 
hart van Frankrijk, met vele mogelijkheden in de omgeving zoals wandelen en een bezoek 
aan het huis van George Sand in Nohan. U verblijft in een kamer in La Lande of in 
nabijgelegen locaties. Alle maaltijden worden gezamenlijk in het kasteel genuttigd. 
 

Tarieven 
- Twee cursisten in gedeelde kamer:    € 685 p.p.1 
- Individuele kamer:      € 785 p.p. 1 
- Cursist met niet deelnemende partner:    € 1.170 1 
- Extern:        € 420 p.p.² 

 
1 Binnen de limiet van de beschikbare plaatsen.  
In deze prijs zijn inbegrepen: lessen, zes nachten (kasteel of gîte), alle maaltijden (incl. wijn), 
docentenconcert, koffie en thee. 
 
² Binnen de limiet van de beschikbare plaatsen.  
In deze prijs zijn inbegrepen: lessen, lunches (behalve woensdag), docentenconcert, koffie en thee.  
U zorgt zelf voor uw verblijf. 

 
De week begint op zondag 15 juli vanaf 15 uur (installatie, ontdekking nabije omgeving), 
welkomstdrankje om 18 uur (gevolgd door diner), en eindigt op zaterdag 21 juli, na het 
gezamenlijke ontbijt.  
 
Inschrijvingen 
U kunt zich aanmelden door bijgaand formulier in te vullen en een aanbetaling van 150 € te 
doen. Op het formulier kunt u twee repertoire-suggesties doen.  

U kunt zich aanmelden tot 15 maart 2018.  Eventueel wordt de aanmeldingstermijn verlengd 
voor bepaalde instrumenten. Ook kan bij overintekening voor bepaalde instrumenten een 
wachtlijst worden ingesteld. U hoort zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 15 april, 
of uw aanmelding bevestigd kan worden. De door u te spelen muziek wordt uiterlijk 6 weken 
van tevoren bekend gemaakt. Als u onverhoopt niet geplaatst kan worden, krijgt u uw 
aanbetaling uiteraard terug 
 

Annulering 
Als u uw inschrijving moet annuleren, kan u uw (aan)betaling uitsluitend terugkrijgen als een 
andere betalende deelnemer gevonden kan worden. 

Bereikbaarheid 
Het dichtstbijzijnde station is Châteauroux. Er kan een pendeldienst georganiseerd worden. 
 

Informatie over de docenten vindt u op www.mn2m.net 
 

Inlichtingen: Maartje Nelissen muziek management   
+33 6 67 15 26 74   mailto:mndeuxm@gmail.com   www.mn2m.net 

De cursus wordt georganiseerd door Maartje Nelissen muziek management voor de 
Association de l’Abbesse. Met dank aan Musique en Verdure. 

mailto:mndeuxm@gmail.com
http://www.mn2m.net/


INSCHRIJFFORMULIER LALANDE 2018 

 

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

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

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

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

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

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

Instrument…………………………….…………………………………… 

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 stel de volgende werken voor: 

1. 

2. 

 

⃝  Ik maak een aanbetaling over van 150 € en stuur mijn inschrijfformulier terug per mail 
mndeuxm@gmail.com 

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

⃝  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 / 7 rue du Château / 89110 Chassy 

 


