4 daagse Trekzakworkshop (mid)week in Zwolle.
Docent: Jacqueline Edeling
Niveau: 3,5 à 4, Max. deelnemers 9.
Data: maandag t/m donderdag (week 42) van 12 okt t/m 15 okt. 2020.
Locatie: atelier en buitenplaats voormalige school en woonhuis.
Bergkloosterweg 44, 8034 PN Zwolle (noord)
Jacqueline Edeling is afgestudeerd op Accordeon en Bandoneón en speelt
onder andere in het Trio Tangata : www.jacqueline-edeling.nl
Omdat alle trekzak workshops zijn afgelast i.v.m. de Corona crisis wil ik mijn
atelier en woonplek voor een aantal dagen beschikbaar stellen voor deze trekzak 4-daagse. Ik woon en
werk op een prachtige plek (School met de Bijbel uit 1907) wat ruimte bied om kleinschalig workshops
te organiseren. We hebben binnen les in één van de ruime lokalen (8 x 8m.) en kunnen op 1,5 m van
elkaar af zitten. Het atelier is 4,5 m. hoog en biedt voldoende ruimte en ventilatie i.v.m. de Corona
regels.
Buiten is het mogelijk om onder de grote kastanjeboom te vertoeven. Deze sfeervolle plekje leent zich
uitstekend voor een ontspannen workshopweek. Afhankelijk van het weer kan er ook buiten gespeeld
en lesgegeven worden. De catering zal deels zelf gedaan en/of uitbesteed worden. Iedereen kan vooraf
zijn specifieke voorkeuren op het gebied van voeding aangeven.

Kosten inclusief:
Workshop 4 dagen van 3 x 1,5 uur =18 lesuren € 200,00 Lunch brood (met soep of salade) Warme
maaltijd (met keuze voor wel/niet vlees en/of vis en vegetarisch) Koffie en thee tussen de workshops
door. Frisdranken op verzoek en tegen kleine vergoeding.
Kosten exclusief:
Overnachting en ontbijt. Er is een camping op loop afstand 2 km. Hier is mogelijkheid om te kamperen
of gezamenlijk een chalet te huren met eigen douche en toilet. Prijzen tussen de € 40,-en € 55, -p/p
voor 3 nachten. Voor prijzen en overnachtingen: www.molecaten.nl/de-agnietenberg
Mocht je belangstelling hebben stuur dan een bericht naar info@artkamp.nl. Dan krijg je het
programma en inschrijfformulier toegestuurd.
Bij vragen mail of bel met Annet van der Kamp: info@artkamp.nl / (038) 4547594

