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Les beaux oiseaux du Paradis 

FRANSE A CAPPELLA MUZIEK 
 

   Saint-Saëns                  Fauré                  Debussy  

                    

                    Ravel                        Poulenc 
        

Een prachtige muzikale zomer activiteit op een echt Frans kasteel  
met leuke collega zanglustigen en een fantastische catering. 
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2019 kan het jaar van de ultieme Franse koor-zomer voor u worden. 

Peter de Groot neemt u mee in de wondere wereld van de Debussy, Ravel en Poulenc. 
   
Muziek gemaakt van kleuren en  ritmes op 
maat, muziek met de transparantie van de 
impressionisten, muziek met een authentieke 
Franse charme, muziek die bedrieglijk 
eenvoudig klinkt, maar uiterst complex is.  Een 
ware uitdaging dus voor elke gevorderde 
amateurzanger, en een zeldzame kans om dit 
repertoire eens intensief te beproeven. 
 
Peter de Groot (zanger, dirigent en musicoloog) 
staat bekend als renaissance specialist en is 
koorleider van Ton Koopman’s Amsterdam 
Baroque Choir. Ook is werkt hij soms als 
gastdirigent en repetitor bij het Nederlands 
Kamerkoor. Zijn interesse en competenties rijken 
echter verder dan de renaissance- en 
barokmuziek. In de afgelopen jaren dirigeerde hij 
koormuziek van o.a. Mendelssohn, Schumann, 
Brahms, Rheinberger, Mahler, Bernstein en 
Whitacker.  
 

 
 
 

Repertoire: 
 

Camille Saint-Saëns   
Op. 68 (2 chansons)    
Nr 1 Calme des nuits  https://www.youtube.com/watch?v=pdRC2SmbB1A  
Nr 2  Les fleurs et les arbres https://www.youtube.com/watch?v=cxDrdag_JnA 
 
Claude Debussy 
Deux Chansons de Charles d’orleans (1908) https://www.youtube.com/watch?v=YCz64MqighE 
Nr 1 Dieu, qu’il la fait bon regarder  
 
Maurice Ravel 
Trois Chansons (1914-15) https://www.youtube.com/watch?v=AHZctP9hbsg   
Nr 1. Nicolette 
Nr 2. Trois beaux oiseaux du paradis  
 
Francis Poulenc 
Huit Chansons françaises  https://www.youtube.com/watch?v=OGuaDWf1Ad0  
Nr 1 Margoton va t'a l'iau    
Nr 2  La belle se sied au pied de la tour  
Nr 3  Pilons l'orge 
Nr 4 Clic, clac, dansez sabots   
Nr 5 C'est la petit' fill' du prince   
Nr 8 Les tisserands   
 
Gabriel Fauré  
Cantique de Jean Racine 
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Praktische informatie : 
 

• Data : Zondag 18 augustus (eind van de middag) tot zaterdag 24 augustus na het ontbijt. 
De woensdagmiddag is vrij.  
Er zullen facultatieve avondprogramma’s voorgesteld worden met b.v. een poëzie avond (in het 
Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans….) in het kleine theater van het kasteel of zingen rond de 
piano (neem repertoire mee !). 
De cursus wordt afgesloten door een openbare presentatie in de kerk van Brion.  
 

• Plaats: Château des Hayes, nabij Brion (49250). Station SNCF: Saumur. 
 

• Bezetting : sopraan, mezzosopraan, alt, tenor, bariton en  bas 

 

• Niveau : een goede stem, in staat zijn zelfstandig de partij voor te bereiden en een partij op 
eigen kracht te kunnen zingen zonder te verdwalen.  
 

• Verblijf : Er zijn één- en tweepersoons kamers op het kasteel (eenvoudige gastenkamers 
met gedeelde badkamers), u moet zelf beddengoed en handdoeken meenemen. 
Wilt u een comfortabeler verblijf, dan kunt u opteren voor de b&b die nét achter het 
kasteel ligt. http://www.loire-passion.com  
 

• Tarieven :  
685 € * Individuele deelnemer  
450 € * Niet zingende partner – voor zover het aantal plaatsen het toelaat 
600 € * Individuele deelnemer in gedeelde kamer  
600 € * Tent of camper op het domein van het kasteel 
600 € * Externe deelnemer die zelf voor accommodatie zorgt (incl lunches en diners) 
Alle tarieven (behalve voor externe deelnemers) zijn inclusief ontbijt, lunch en diner 
* In de limiet van beschikbare plaatsen 
 

• Annuleringen: als u uw deelname onverhoopt moet afzeggen kan u uw (aan)betaling 
uitsluitend teruggeboekt worden als een andere betalende deelnemer gevonden kan 
worden. In dit kader is het misschien niet onverstandig om te informeren naar een 
annuleringsverzekering. 
 

• Voertaal : In principe is de voertaal Frans, maar dit kan aangevuld worden met Nederlands, 
Engels en Duits. 
 

 

 
 
 

Volgende pagina :  inschrijfformulier 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loire-passion.com/


 
 

INSCHRIJFFORMULIER ZOMER-ZANG CHÂTEAU LES HAYES 2019 

 

Voornaam :    Achternaam : 

Adres : 

Postcode & woonplaats : 

Telefoon (mobiel) : 

Email : 

Stemsoort : 

Leeftijd:   < 35      35 – 50     50 – 65       65+ 

Niveau & foto: Graag een korte beschrijving van uw niveau en uw (pas)foto toevoegen. 

 

 

 

 

 

 

⃝ Ik kom met de trein 

⃝ Ik kom met de auto 

⃝ Ik heb … plaatsen voor carpoolen vanaf ………………….. 

⃝ Ik ben geïnteresseerd in carpoolen vanaf…………….. 

⃝ Ik ben vegetariër             Zo ja: ik eet wel/geen vis 

⃝ Ik kom met niet-deelnemende partner 

⃝ Ik wil een kamer delen  

⃝ Ik wil een individuele kamer  

⃝ Ik wil kamperen 

⃝ Ik zorg voor eigen accommodatie 

 

Ik doe een aanbetaling van 150 € 

Door middel van een overschrijving op de rekening van « ASSOCIATION DE L’ABBESSE » 

ovv Les Hayes 2019 

IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538 K38 

BIC : CRLYFRPP 

REKENINGHOUDER : ASSOCIATION DE L’ABBESSE 

 

en ik stuur het ingevulde inschrijfformulier naar:  mndeuxm@gmail.com 

(U kunt de gevraagde informatie ook in dezelfde volgorde in een mail zetten.) 

mailto:mndeuxm@gmail.com

