
   Zwolse Trek - zak weekend workshops 
 

 
Jacqueline Edeling  is afgestudeerd op Accordeon en Bandoneón en 
speelt onder andere in het Trio Tangata en was onlangs te zien tijdens  
de zomeravond concerten in Krasnapolsky in Amsterdam met haar  
ensemble Camelot : www.jacqueline-edeling.nl 
 
Ik (Annet) ben beeldend kunstenaar en trekzakspeler en woon en werk op een prachtige plek 
(School met de Bijbel uit 1907) die ruimte bied om kleinschalig workshops te organiseren.  
We hebben binnen les in één van de ruime school lokalen (8 x 8 x 4,5 m. hoog) en kunnen op 1,5 m 
van elkaar af zitten. Na elke lesperiode wordt het lokaal gelucht, zodat we de kans op besmetting zo 
klein mogelijk houden. We zullen de dan geldende regels in acht moeten houden. 

 

 
 
Buiten is het mogelijk om onder de grote kastanjeboom of in het overdekte prieel te vertoeven.  
Deze sfeervolle plek in een mooie landelijke omgeving leent zich uitstekend voor een ontspannen 
workshop locatie. Afhankelijk van het weer kan er ook buiten gespeeld en lesgegeven worden.  
 
Kosten inclusief:  
Workshop (6 lesblokken van 1,5 uur plus open podium en optreden) 2 dagen: kosten € 150,00  
Uitgebreide lunch met brood (inclusief soep of salade)  
Warme uitgebreide maaltijd verzorgd door Eefke Hoekstra                        
(met keuze voor wel/niet vlees en/of vis/vegetarisch)      
Iedereen kan vooraf zijn specifieke voorkeuren op het gebied van voeding aangeven.  
Koffie / thee en versnaperingen tussen de workshops door.                             
Frisdranken en wijn op verzoek en tegen kleine vergoeding.  

 
Kosten exclusief:  
Overnachting en ontbijt.  
Er zijn diverse mogelijkheden in de directe omgeving ( B&B, vrienden op de fiets, bij medecursisten) 
afhankelijk van het seizoen. ( camping op 2 km. Afstand: https://www.molecaten.nl/de-agnietenberg ) 
Of voor € 10,- per nacht op boeren kampeer plaats bij Dian (fam. Schuurman).  
Kom je alleen en wil je graag bij iemand of met iemand uit de workshop overnachten,  
stuur mij een mailtje of bel, dan ga ik kijken wat er mogelijk is. 

 
Bij vragen/ inschrijving: mail of bel met Annet van der Kamp  info@artkamp.nl   (038) 454 75 94 
Dan krijg je het uitgebreide programma en inschrijfformulier toegestuurd. 

 

                 
 

Docent	 	Jacqueline	Edeling	 	
Niveau 2 - 3 en 3 - 4 Max. 9 deeln. 
Data: Vrijdag avond t/m Zondagmiddag (Wk 27+ 28 + 32 + 34) 
Locatie:                Atelier en buitenplaats voormalige school en woonhuis.            
 Bergkloosterweg 44/46, 8034 PN Zwolle (Noord)    
Organisatie:  Annet van der Kamp  info@artkamp.nl	

Wk	 Van	 Uur	 Tot	 Uur	 Niv.	 Programma	zomer	2021	
	 	 	 	 	 	 	
27	 09-jul	 17.00		 11-jul	 17.00		 2	-	3	 Spaans	(Fandango’s	en	Spaanse	wals)	
	 	 	 	 	 	 	
28	 16-jul	 17.00		 18-jul	 17.00		 2	-	3	 Franse	Bretonse	muziek	
	 	 	 	 	 	 	
32	 13-aug	 17.00		 15-aug	 17.00		 3	-	4	 Ierse	ballades	(met	versieringen)	
	 	 	 	 	 	 	
34	 27-aug	 17.00		 29-aug	 17.00		 2	-	3	 Nederlandse	topstukken	op	niveau	


