
 

VOGEZEN ZANGWEEK 21-28 juli 2018:   PURCELL !!! 

 
We zijn al weer toe aan de zestiende editie van de Vogezen Zangweek; dit keer zal de Engelse 

componist Henry Purcell centraal staan in het programma. De week is gepland van zaterdag 21 tot 

en met zaterdag 28 juli 2018 in het dorpje Gruey-les-Surances. 
 

VOOR WIE:  

De zangweek is bedoeld voor enthousiaste amateur (koor)zangers / -zangeressen met 

zangervaring;  het beoogde aantal deelnemers is ca. 25 à 30. Daarbij denken we aan de volgende 

stemverdeling: 8 à 10 sopranen, 8 à 10 alten, 4 à 6 tenoren en 4 à 6 bassen.  
Behalve voor de zang is er aandacht voor lichaamswerk, ademhaling, spel en presentatie.  

REPERTOIRE:  

Dit jaar gaan we vooral koorwerken van Henry Purcell zingen en wel uit zijn drie opera’s King 

Arthur, Dido and Aeneas en The Fairy Queen. In deze opera’s zijn prachtige koorwerken te 

vinden, waarin het koor vaak wordt afgewisseld met solostukjes of kleine bezetting. Het 

programma biedt dan ook ruimte voor zangers die solistisch of in kleine bezetting een bijdrage 

willen leveren; het is handig als je je interesse hiervoor bij de aanmelding kenbaar maakt, we 

nemen dan contact met je op. Naast de koorwerken van Purcell zullen we het programma 

beginnen met een koorwerk van Mendelssohn. En als uitsmijter natuurlijk weer de al bijna 

traditionele Franse chansons.  
MUZIKALE LEIDING:  

De muzikale leiding berust bij Rob Poiesz in overleg met Jan van der Wal. Ook dit jaar zal Jan 

weer openbare zanglessen geven, uiteraard alleen aan degenen die dat willen (is wel een 

aanrader!). Diegenen die solistisch een bijdrage willen leveren, kunnen de openbare les benutten 

voor het werken aan hun lied; dit in overleg met Jan en Rob.  

INSTRUMENTALE BEGELEIDING:  

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Arda Friederich (piano) en Annet van ’t Wout 

(gitaar, luit, blokfluit, basgamba).  
PROGRAMMA:  
Aankomst deelnemers op zaterdag 21 juli; vanaf ca. 14.00 uur ben je welkom.  

De rest van de dag: genieten van het Franse leven op het platteland, tent opzetten (voor de 

kampeerders), gezamenlijk avondeten, kennis maken, eerste lied.  

Het dagprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit:  

- 9.30 uur: ontbijt  

- 11.00 uur: stemvorming en koorzang 

- 11.30 uur: koffiepauze 

- 12.45 uur: koorzang  

- 13.45 uur: lunch  

- 15.00 uur: vrije tijd  

- 16.00 uur: koorzang  

- 16.30 uur: theepauze 

- 18.00 uur: openbare zangles onder leiding van Jan  

- 19.45 uur: diner  

– ca. 21.00 uur: luchtige avondkoorzang 
 

Bovenstaande programma geldt voor de zondag, maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag 

en vrijdagochtend; het is een globale opzet, waar mogelijk nog van afgeweken zal worden. De 

woensdagmiddag is vrij. Woensdagavond is er ruimte voor een open podium.  

De zangweek eindigt op zondag 29 juli na het ontbijt.   



SLOTPRESENTATIE:  

Op vrijdag 27 juli is er een presentatie (concert) van het ingestudeerde werk gepland in de 

dorpskerk van Gruey-les-Surance en op zaterdagavond 28 juli in de kerk van het pittoreske stadje 

Fontenoy le Chateau.  
LOCATIE:  

We verblijven in de verbouwde boerderij en/of kamperen in de ruime tuin/boomgaard. Als je 

liever niet wilt kamperen, zijn er binnen slaapplaatsen op een grote zolderverdieping of in een 

beperkt aantal kamers. Ook is het mogelijk om op het erf een (vouw-)caravan neer te zetten. Het 

dorpje Gruey-les-Surance ligt ca. 80 km ten zuiden van Nancy; de afstand vanaf  Utrecht is ca. 

550 km. Na inschrijving wordt een route-beschrijving toegezonden.  
Zelf voor vervoer zorgen; zodra de deelnemerslijst compleet is, wordt deze aan een ieder 

toegezonden zodat je dan kunt bekijken of je wellicht met anderen kunt meerijden. 
ETEN EN DRINKEN:  

De maaltijden worden bereid door een ervaren kok (Cees van den Broek); speciale dieetwensen 

kunnen bij de inschrijving kenbaar gemaakt worden.  
WAT MEENEMEN:  

Naast de gewone vakantiespullen (zoals tent en slaapzak voor de kampeerders) is het raadzaam 

om ook het volgende mee te nemen: Makkelijke (sport-)kleding en –schoenen, 

matje/badhanddoek, een zwarte koormap, eventueel een muziekstandaard, en zwart-witte 

concertkleding. Ook is het leuk om muziekinstrumenten en eigen bladmuziek mee te nemen! 
  

INSCHRIJVING:  

De kosten van deelname bedragen 495 euro per persoon; hierin is inbegrepen de muzikale leiding, 

de instrumentale begeleiding, de bladmuziek, het overnachten en de maaltijden. Aanmelden kan 

per e-mail, schriftelijk of telefonisch. Daarbij s.v.p. opgeven welke stemhoogte je hebt (SATB, 

hoog of laag) en of je interesse hebt in een solistische zangpartij.  
Na aanmelding ontvang je zo snel mogelijk bericht of er nog plaats is. De inschrijving is pas 

geldig indien 50 euro van het deelname-bedrag is overgemaakt op rekening  

NL74 RABO 0118 3104 96 ten name van C.A.M. van Lieshout, onder vermelding van 

“Vogezenzang-2018”.  

De rest van het deelnemersbedrag ook via de bank betalen, of in contanten aan het begin van de 

zangweek. Zelf voor een eventuele reis- en annuleringsverzekering zorgen.  
Indien de zangweek onverhoopt niet door mocht gaan, wordt het betaalde bedrag weer 

teruggestort. Na inschrijving ontvangen de deelnemers ruim voor de aanvang van de zangweek 

een mapje met bladmuziek zodat je de muziek thuis al kunt doornemen.  

Tegen vergoeding is het mogelijk om nog enkele dagen langer te blijven om nog wat extra van de 

mooie omgeving te kunnen genieten.  
 

STUDIEDAG: 
Op zaterdag 19 mei 2018 zal er in de regio Haarlem een (niet verplichte) studiedag plaatsvinden 

waarin de deelnemers zowel met elkaar als met het programma kennis kunnen maken. De kosten 

van die studiedag bedragen 20 euro; nadere info volgt nog.  
VERDERE INFORMATIE:  
Verdere informatie is te vinden op onze website: www.zingen.info of neem contact op met 
Henk Mooij: henkmooij @ yahoo.com  06 104 88 578 of met Anneke van Lieshout: 

annekevanlieshoutblom @ gmail.com  023 531 05 47  
Adres in de Vogezen: Anneke en Kees van Lieshout, Rosemont 2 8240 Gruey-les-Surance 00 333 

29 30 97 76  
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