Vijfde Divertimento Kamermuziekkamp Zomer 2018
La Vie Tara – Lalouvesc - Zuid-Frankrijk
Zaterdag 21 juli - zaterdag 28 juli 2018
Voor duo’s, trio’s, strijkkwartetten en andere gemotiveerde strijkers.
Met de mooie herinneringen van de afgelopen zomer op La Vie Tara nog vers in het geheugen denkt Stichting
Divertimento alweer na over haar vijfde zomerkamp. Het lijkt nog vroeg maar gezien de voorbereidingen voor
Stichting Divertimento en het plannen van jullie eigen vakanties vinden wij het een goed idee om deze week nu
al vast te leggen. Het kamp valt in de eerste week van de zomervakantie 2018. De opzet lijkt op vorige jaren,
maar nu met veel meer ruimte voor individuele lessen en eigen kamermuziekensembles. Naast Christiane Belt violiste en Helena van Tongeren - altvioliste zal er een cellist worden aangetrokken ter versterking van het team.
Korting van 100 euro bij inschrijving voor 1 mei 2017:
Waarom deze korting: Het is voor Stichting Divertimento van groot belang om ruimschoots van te voren te
weten hoe groot de groep zal zijn. Dit i.v.m. het aanschrijven van fondsen, het opzetten van de “voordekunstactie”, het aantrekken van extra docenten en de reservering van de accommodatie. Daarnaast kunnen wij
hierdoor onze vaste leden een financieel voordeel geven.
Voor wie is dit kamp:
Voor iedereen die het een feest vindt om samen muziek te maken en dit ook al op een redelijk niveau kan.
Leeftijd van 11-18 jaar. De groep zal bestaan uit maximaal 25 deelnemers, toelating op volgorde van
binnenkomst inschrijfformulier. Strijkers die niet eerder hebben deelgenomen aan Divertimento pas toezegging
na overleg met docent.

La Vie Tara:
Het verblijf op La Vie Tara is voor iedereen een feest. Een mooie kapel waar we kunnen repeteren, daarnaast zijn
er genoeg ruimtes om te kunnen studeren en te recreëren. Luxe 2- en 4 persoons slaapkamers incl. lakens en
handdoeken. Er wordt elke dag voor ons een biologisch 3 gangenmenu bereid.
Meer informatie over de locatie is te vinden op: www.lavietara.nl
Hoe ziet het zomermuziekkamp eruit:
Elke dag starten wij na het ontbijt met een warming-up. De eerste repetitie staat in het teken van het
strijkorkestrepertoire. Na de eerste pauze is er ruimte voor kamermuziek, privélessen en zelfstudie. Na de lunch
is er vrije tijd waarin we leuke activiteiten zullen organiseren, te denken aan een kanotocht, grotbezoek, extra
muzieklessen, wandeltocht, zwemmen en schilderen. Rond 17.00 uur zullen wij weer met het Divertimento
Jeugdstrijkorkest repeteren. Na het diner plannen we wederom een gezamenlijke muzikale activiteit, zoals een
cursus podiumpresentatie of concert voor elkaar en belangstellenden. Uiteraard zal op de laatste avond, vrijdag
27 juli traditiegetrouw de gezamenlijk BBQ en bonte-avond ook voor ouders plaatsvinden.
Concerten:
De concerten zullen plaatsvinden in de omgeving van La Vie Tara, o.a. in de fantastische Basiliek te Lalouvesc.
Op alle concerten zal het strijkorkestrepertoire uitgevoerd worden, de individuele spelers en ensembles zullen
de rest van het programma invullen. De concerten zullen hierdoor zeer variëren.

Repertoire:
Op het repertoire staan o.a. twee grote strijkorkestwerken, Sinfonia van F. Mendelssohn en de Kuhnau Variaties
van H. Andriessen, daarnaast zullen de deelnemers in overleg verschillende kamermuziekensembles vormen of
solo stukken instuderen. Ook vaste kamermuziekensembles zijn van harte welkom om eigen repertoire uit te
diepen.
Verblijf ouders op La Vie Tara: La Vie Tara is helemaal gereserveerd voor Divertimento. Alleen voor ouders is het
nog mogelijk om in hetzelfde riante gebouw een kamer te boeken, u kunt hier een informatiefolder over
aanvragen. Kosten voor de geheel door La Vie Tara verzorgde BBQ vrijdag 27 juli zijn 22 euro p/p. Na de BBQ
bent u van harte welkom op onze bonte avond.
Vervoer:
Dit muziekkamp is op basis van eigen vervoer. Net als voorgaande jaren brengen wij deelnemers samen om te
carpoolen. Meerijden kan tegen een vaste vergoeding van 70,- per enkele reis p/p indien er plaatsen
beschikbaar zijn, deze vergoeding is geldig in de Divertimento-auto’s maar wordt ook betaald aan de ouders die
een ander Divertimentolid kan vervoeren. Heeft u als ouder meerijplaatsen over, geef dit dan aan ons door. Per
trein reizen is ook mogelijk. Wij kunnen zorgen voor vervoer van en naar het station, 40,- per rit per auto.
Kosten* voor dit geheel verzorgde kamp:
E 400,- met vroegboekkorting voor kinderen die in 2015, 2016 of 2017 meespeelden in Divertimento en hebben
meegewerkt aan een succesvol afgeronde voordekunst-actie 2017.
E 500,- met vroegboekkorting voor kinderen die in 2015, 2016 of 2017 meespeelden in Divertimento, zonder
deelname aan een succesvol afgeronde Voordekunst-actie 2017.
E 600,- voor kinderen die in 2015, 2016 of 2017 meespeelden in Divertimento, zonder kortingen.
Betaling: 100,- bij inschrijving (inschrijfgeld). Rest betaling in 3 termijnen: 1-10- 2017, 1-1-2018 en 1-4-2018.
*Na aanmelding bent u verplicht tot het betalen van 100,- inschrijfgeld. Bij annuleren van dit kamp is restitutie van het inschrijfgeld niet
meer mogelijk. Bij annulering vanaf 1 mei 2018 bent u verplicht 90% van de totale deelnemerskosten te voldoen.

Voordekunst - korting:
Dit jaar nog zullen wij de Voordekunst-actie starten. Mede door het slagen van deze actie is het voor ons
mogelijk om dit kamp te realiseren. Wil je hier zelf van mee profiteren dan moet je ons helpen om minimaal 4
sponsoren te zoeken, dit kunnen familieleden, vrienden maar ook bedrijven zijn. We gaan voor een bedrag van
3500 euro. Halen we minder dan 80% van het streefbedrag binnen dan krijgen we niets, halen we meer dan
100% dan wordt de korting op het deelnemersbedrag hoger. Weet je niet zeker of het lukt om 4 sponsoren te
vinden… proberen kan natuurlijk altijd!
Heeft u vragen over dit kamermuziekkamp, neem dan contact met ons op:
stichtingdivertimento@gmail.com
Inschrijven:
Wil je graag mee laat ons dit dan weten, middels onderstaand inschrijfformulier.
Wil je graag mee, maar is het financieel niet mogelijk dan zoeken wij samen naar een oplossing. Doelstelling van
onze Stichting is dat deelname voor iedereen mogelijk moet zijn. Uiteraard zullen wij uw verzoek in vertrouwen
behandelen.
Link: http://stichtingdivertimento.nl/inschrijving-zomerkamp-2018
Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zomerkamp net als de voorgaande jaren voor iedereen weer een
onvergetelijke en leerzame ervaring zal worden.
Met vriendelijke groet,
Helena en Christiane

