ACTIVITEITEN 2018 / tweede halfjaar
VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT:
zie: www.nivon.nl – de activiteitenkalender
aanmelden:
ams.banjaert.h@nivon.nl / 06 43 45 81 85

2 t/m 5 juli: FIETSVIERDAAGSE.
Vier dagen fietsen, elke route is ongeveer 40 km lang. Op verzoek wordt er nu
vooral gefietst ten zuiden van het Noordzeekanaal. Ook deze keer kent elke
fietstocht, dus elke dag, een thema. De thema’s zijn 1. Heer en Duin 2. Over
Haarlem 3. Verlaten Oorden 4. Rondom Beverwijk. Deze dagen staan weer
onder leiding van Magda Vodde. De kosten bedragen €46,- t/m €182,50,
afhankelijk van lid/niet-lid, verblijf in huis/camping, met/zonder warme
maaltijden. Ontbijt en lunch: zelfverzorging.

2 t/m 6 juli: MATERIESCHILDEREN EN ASSEMBLAGES MAKEN.
Vorig jaar was het nieuw, met verrassende resultaten. Nu dezelfde o.l.v.
kunstenares Renée du Clou. Zij geeft een introductie met dia’s waarop je kunt
zien wat er zoal door de tijd aan materieschilderijen is gemaakt. Een verhaal
en uitleg zal je inspireren tot een eigen idee voor één of meerdere
werkstukken. Je kunt experimenteren met technieken en materialen. De
kosten: €112,50 t/m €260,00, afhankelijk van lid/niet-lid, verblijf in
huis/camping, met/zonder warme maaltijden.
Ontbijt en lunch: zelfverzorging.

5 t/m 9 augustus: OPA-OMA-KLEINKINDWEEK.
Een midweek voor grootouders en kleinkinderen van 4 – 10 jaar. Irene
Jongenotter en Nicky van Kreel begeleiden de activiteiten, grootouders
helpen mee. Genoten wordt van het strand, de zee, de duinen en het
Banjaertterrein. Inclusief warme maaltijden, ontbijt en lunch zelfverzorging.
Kosten: €150,00 leden, €210,00 niet-leden. Kosten kinderen leden: vanaf
€50,00 tot €135,00 niet-leden

9 t/m 14 september: SPEKSTEEN AAN DE KUST.
Een jaarlijks succes is deze workshop o.l.v. Hanneke Zwart,
beroepsbeeldhouwster. Bij aanvang is er een berg ruwe stenen. Na een week
lang bewerken van dit ruwe materiaal vormen de spekstenen een expositie
van prachtige werkstukken. Verblijf geheel verzorgd. Kosten: €280,00 leden,
niet-leden €340,00

11 t/m 14 september: VERRASSEND PAPIER.
Papier kent vele verwerkingsmogelijkheden: batikken, stempelen, marmeren,
verven, als decoratief gebruik voor boekjes en objecten. Papier maché: basis
voor gekke vormen, sierlijke schalen en sieraden. Een eigen project met
individuele begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Dit alles o.l.v.
beeldend vormgeefster Manja Markies. Geheel verzorgd.
Kosten: €160,00 leden, niet-leden €220,00 Materiaalkosten: €25,00

17 t/m 20 september: BANJEREN VANUIT BANJAERT.
Vier dagen wandelen door de boeiende duinen en langs het strand. Opnieuw
o.l.v. Ria Mesker en Marijke den Heijer. Op de maandag en de donderdag een
korte wandeling, op dinsdag en woensdag een wandeling van ongeveer 15
km. Geheel verzorgd. Kosten: €145,00 leden, niet-leden €205,00

17 t/m 20 september: VERZORGD VRIJ ZIJN.
Even helemaal niets ‘moeten’. Bepaal zelf wat je doet, geniet van rust, zee,
strand en duinen. Maak je geen zorgen om de maaltijden, deze dagen zijn
geheel verzorgd, d.w.z. ontbijt, lunchpakket en diner. Kosten: €125,00 leden,
niet-leden €185,00

22 t/m 26 oktober: 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.

20 t/m 22 november: 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: €150,00 leden, €210,00 niet-leden. Vanaf 1 april kun
je je aanmelden.

26 t/m 28 november: 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: €115,00 leden, €170,00 niet-leden.

11 t/m 13 december: MUZIKAAL SCHATGRAVEN.

CURSUS INFORMATIE:
MUZIKAAL SCHATGRAVEN – thema: VOGELS
docent:

Cor van Sliedregt, assistent: Daniëlle Janssen.

datum:

Dinsdag 11 december (10.00 uur) t/m donderdag 13 december
(19.00 uur).

inhoud:

Populaire instrumentale muziek uit de 17e en 18e eeuw, ook
onder te brengen onder de noemer volkse barok, vrolijke dansmuziek en zangerige melodieën. Let op: dit is geen zangcursus.
uitgangspunt:
Een aantal melodieën met titels van vogels, uit het gelijknamige
boek, is de basis. Het boek kan als extra aangeschaft worden.
Er is ook een CD met een deel van dit repertoire te koop.
informatie: De cursus omvat ca. 10 lesblokken, waarin we gezamenlijk de
muziek spelen en arrangeren, voorzien van versieringen en
variaties. De basismelodieën worden van te voren digitaal
toegestuurd.
muzikale
vaardigheid: Er wordt vanuit gegaan dat men redelijk noten kan lezen
en zijn muziekinstrument goed beheerst (min. 3 jaar les) en op
redelijk tempo kan spelen.
instrumenten:
Alle instrumenten zijn welkom. Echter: het aantal accordeons
moet beperkt zijn, percussie is zeer beperkt mogelijk, voor
trekzakspelers is er geen cijferschrift. Er is geen piano
aanwezig.
Bij vragen of twijfel: graag telefonisch overleg: T: 0228 319 022.
extra les:

Op verzoek/naar behoefte kan in het vrije blok een informatieve les over theorie en/of achtergrond georganiseerd worden.

vrije tijd:

Elke dag is er een blok vrije tijd die gebruikt kan worden voor
een wandeling, boodschappen, zelfstandig oefenen, rusten.

extra’s:

Het is mogelijk maandagavond aan te komen, deze
overnachting is gratis – handig i.v.m. verkeersdrukte en als je
ver weg woont.
Het is ook mogelijk na de cursus nog een overnachting te
boeken, tegen het standaard tarief.

prijs incl.:
prijs excl.:

2 overnachtingen/ 3 maaltijden/ koffie, thee/lesmateriaal.
Ontbijt en lunch, extra drankjes (bier, wijn, fris).

kosten:

Nivon-leden € 130,00/
niet-leden € 190,00
(lidmaatschap NIVON: 40,00 per jaar)

mee te nemen:
Muziekstandaard, schrijfgerei, muziekinstrument,
stemapparaat, goed humeur, contant geld, leesbril, ev.
opnameapparatuur.
voorwaarden: Aantal cursisten: min. 10, max. 20.
inschrijven:

Liefst z.s.m., in elk geval vóór 1 november 2018.

biografie docent:
Cor van Sliedregt speelt gitaar, mandoline, autoharp,
hakkebord; hij gaf cursussen in Nederland bij de SVN, in de
Knapzak, in Duitsland (Hackbrett Verein) en Engeland
(Hammered Dulcimer Club). Hij schreef diverse boeken over
Oudhollandse muziek. Geeft leiding aan het muziekensemble
‘De Zoete Inval’. Zie voor meer informatie:
website www.codacoda.nl
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