organiseert op Schiermonnikoog
voor de 9-de keer alweer

I am the Singer, I am the Song
een zangweekend op 8, 9 en 10 februari 2019

o.l.v. Nanne Kalma & Ankie van der Meer
Bijzondere liedjes,
veel zingen, wandelen,
ﬁetsen, uitwaaien,
ontspannen,
verrassende presentaties,
onverwachte gesprekken
en mijmeringen ...
Het wordt een heerlijk
zangweekend, waar je
geheel verkwikt en
opgeladen uit
tevoorschijn zult komen!

plezier-in-zingen-met-elkaar blijft het hele weekend voorop staan

Sommige liedjes zullen
De liedjes die tijdens het weekend aan bod komen,
- gewoon lekker - een aantal
zijn allemaal bijzondere liedjes:
keren gezongen worden.
liedjes die je goed doen
Andere zullen nauwkeuriger
liedjes uit het ‘Grotere Plaatje’
worden ingestudeerd. Zo nu en
liedjes die harts-energie geven, die je cellen doen
dan zullen ook workshop-achtige
bruisen van plezier of ontroering
elementen aan bod komen.
liedjes in diverse talen, maar vooral
Zo zal er, tijdens het weekend,
in het Engels en het Nederlands
o.a. aandacht worden besteed aan
liedjes die je misschien kent of ooit gehoord hebt
tekstbehandeling en meerstem- en ook liedjes die je niet kent en waarvan je heel blij
migheid
zult zijn ze te leren kennen
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voor meer info: zie ommezijde

Alle zangsessies - te beginnen op de vrijdagavond zullen plaatsvinden aan de Langestreek 23 in
‘Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog’.
Hoe, waar en hoe laat op de zondagmiddag de
afsluiting zal zijn, bepalen we met elkaar tijdens het
weekend. De eindtijd wordt zo bepaald dat iedereen met
gemak de middagboot van 16.30 uur kan halen.

Op de zaterdagmiddag zal er gelegenheid zijn om lekker te wandelen, uit te
waaien, te ﬁetsen of op een andere manier te ontspannen - even vakantie!!!

Nanne & Ankie
zijn al sinds jaar en dag muzikaal actief zingend in diverse talen zoals het Nederlands,
het Fries, het Engels en het Esperanto.
Ze geven concerten en zang-workshops in
binnen- en buitenland tot in Amerika, Azië en
Australië aan toe. In de loop der jaren brachten
ze - als lid van diverse groepen of als duo - al 40
albums uit op LP en CD, waaronder 5 CD’s met
liedjes op teksten die de Australische schrijver
Michael Roads speciaal voor hen schreef. Recentelijk verschenen de albums ‘Spelevaren op de
Sterrenzee’, ‘Windrose’ en ‘Miracles Happen’.

‘Aangespoeld op Schier’ is de naam van het programma op de zaterdagavond, na

het diner. Iedereen kan een korte presentatie verzorgen, zoals: een lied, een gedicht, een
verhaal, het delen van een ervaring, een voordracht of iets anders. Niemand hoeft - iedereen
mag, alleen of in een groepje. Nanne & Ankie bijten de spits af en blijven stand-by.

>>> idee voor een thema: ‘Schone Zee’ (hoeft niet, mag wel) <<<
De kosten voor het zangweekend (excl. verblijfskosten) bedragen € 120,-Deelnemers die zich opgeven voor 1-1-2019, krijgen korting en betalen € 105,-N.B. Het is weer mogelijk om bij AtelierSchier een all-in arrangement te boeken:
verblijf bij Hotel Duinzicht aan de Badweg, inclusief maaltijden en workshop
voor meer informatie hierover, zoek contact met
Garda Meerdink, telnr: 06-53477050
OPGAVE: stuur een mail naar: gardameerdink@hotmail.nl
of een kaartje naar: AtelierSchier, Langestreek 100, 9166 LG Schiermonnikoog

voor meer info kun je bellen met Garda Meerdink, telnr: 0511-473584 of 06-53477050
zie ook: www.atelierschier.com en www.nanne-ankie.nl

