ACTIVITEITEN

2017‐2018

BANJAERT

23 t/m 27 oktober 2017: NATUURBELEVING VOOR KINDEREN.
Gedurende deze dagen zijn er in Banjaert activiteiten voor kinderen waar je je
ter plekke voor kunt inschrijven en waar €2,50 per activiteit voor verschuldigd
is. Deze dagen in de herfstvakantie zijn in het bijzonder geschikt voor ouders
en/of grootouders. De organisatie en begeleiding van de activiteiten ligt in
handen van Marion Sandee en Akkelien Wiersma. Er wordt geknutseld, er
wordt gewandeld in de duinen en langs het strand.

6 t/m 8 november 2017: KOKEN VOOR DE FEESTDAGEN.
Deze workshop wordt gegeven door Astrid Kolkman, gediplomeerd kok.
Naast enige theorie (bijv. snijtechnieken) gaat ze met de deelnemers aan de
slag en wordt de avondmaaltijd met diverse gangen voorbereid en genuttigd.
Op de laatste avond zijn ook gasten welkom. Vele gerechten zullen goed
bruikbaar zijn voor de feestdagen in december. Alle gerechten worden op
papier aangereikt. Ontbijt en lunch: zelfverzorging. Na de middagpauze wordt
er gewerkt. Kosten: €115,‐ leden, €130,‐ niet‐leden.

14 t/m 16 november 2017: BEVLOGEN ZINGEN.
Zingen met het hart op de tong, zingen van liederen die je raken. Aan bod
komen liederen uit diverse landen en nieuw Nederlands repertoire met
teksten over herkenbare thema’s. Deze dagen zijn van ’s morgens tot laat in
de avond vol muzikaliteit. Voor deze workshop is de belangstelling groot.
Geheel verzorgd. Kosten: €145,‐ leden, €165,‐ niet‐leden. Dit jaar is reeds
volgeboekt.

12 t/m 15 december 2017: KUNST VAN HET LEVEN.
Het jaar loopt ten einde, beschouwend en handelend sluiten we het af. Vier
dagen, ‘vier’ nieuwe ervaringen, ‘vier’ gezamenlijke diners, ‘vier’ het einde
van het jaar. Verhalen worden verteld, er wordt gediscussieerd, gezwegen in
gesprek, er wordt gewandeld, kunst beleefd en surrealistisch getekend. Dit
alles o.l.v. vier inleiders. Maximaal 20 personen kunnen er aan deelnemen.
Inclusief warme maaltijden, exclusief ontbijt/lunch.
Kosten: €250,‐ leden, €290,‐ niet‐leden. Zonder overnachting: €195,‐

6 t/m 9 februari 2018: 50‐60‐70‐80+…. dansen dus
Na de succesvolle edities van de afgelopen jaren organiseren we opnieuw
dansdagen in Banjaert. Tijdens deze dansdagen wordt een afwisselend
internationaal programma aangeboden en zullen verschillende docenten
workshops verzorgen. Tijdens de middaguren is er gelegenheid tot uitrusten
en zal er na de theepauze een andersoortige activiteit plaatsvinden. Op de
woensdagavond zal er levende muziek zijn, verzorgd door het orkest
ORSAKET. Op dit moment is de invulling van het dansprogramma nog niet
helemaal bekend. De dagen zijn geheel verzorgd. Kosten: €160,‐ leden, €185,‐
niet‐leden.

13 t/m 16 februari 2018: KLEURRIJKE CREATIEVE WINTERDAGEN
Acrylschilderen en glasmozaïek. Vier dagen lang werken aan een schilderij of
een mozaïekwerkstuk. Iedere deelnemer kan kiezen voor de opdracht van de
dag of zelfstandig werken aan een werkstuk naar keuze. Het is ook mogelijk
om deze dagen aan beide activiteiten deel te nemen. De begeleiding wordt
verzorgd door de docenten van ArtStudioDeZon. Wim de Goede en Hetty
Kienhuis hebben ruime schilderervaring: met diverse schildermaterialen en in
verschillende stijlen. Naast hun werkzaamheden als docent beeldende
vorming maken zij ook veel eigen werk. Wim verzorgt deze dagen vooral de
begeleiding van de schildergroep en Hetty zal zich bezighouden met de

mozaïekgroep. Materiaalkosten (€30,‐) zijn niet inbegrepen in de kostprijs.
Inclusief warme maaltijden, ontbijt/lunch: zelfverzorging.
Kosten: €180,‐ leden, €200,‐ niet‐leden.

6 t/m 8 maart 2018: ZANGDAGEN MET WERELDMUZIEK
Drie dagen lang zingen uit het repertoire van de wereldmuziek. Levens‐
liederen uit alle windstreken: Europese landen, de Balkanlanden, Israël,
Afrika, Noord‐ en Zuid Amerika, Roma/Zigeunerliederen. Alle sferen komen
voorbij: van gepassioneerd, uitbundig, vrolijk, tot romantisch, verstild en
ingetogen. We zoeken steeds naar de ziel, het verhaal van de muziek. Er
wordt meerstemmig gezongen. Plezier staat voorop bij deze zangdagen.
Het enthousiaste team van Kantado Festivalo neemt u mee op deze muzikale
wereldreis: Hetty Kienhuis‐dirigent/zang/gitaar, Guus Hendriks‐accordeonist,
Wim de Goede‐zang/contrabas. Tijdens deze zangdagen kunt u ook genieten
van enkele optredens. Afsluiting van de dagen met een optreden, waarbij
vrienden en familie welkom zijn. Exclusief ontbijt/lunch, inclusief 3 warme
maaltijden. Kosten: €150,‐ leden, €165,‐ niet‐leden.

3 t/m 5 april 2018: POËZIE3DAAGSE.
Ooit al eens je eigen gedicht willen schrijven? Na de succesvolle cursus in april
2017 ook in 2018 deze poëzie3daagse. In deze 3 dagen ga je gedichten
schrijven in verschillende stijlen. De dichter Harry Zevenbergen zal je hiertoe
inspireren. Poëzie kan je lezen, maar poëzie komt echt tot leven wanneer je
een gedicht voordraagt voor een publiek. Voor een goede voordracht gaan
we de mogelijkheden van de stem verkennen. De laatste bijeenkomst sluiten
we af met een voordracht waarin je je beste gedichten laat horen. Geheel
verzorgd. Kosten: €140,‐ leden, €155,‐ niet‐leden.
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