Kroatische traditionele liederen en zangstijlen
in Kroatië leren!

Accommodatie is inbegrepen in de prijs van de workshop..
8 – 14 AUGUSTUS 2021
Z A N G W E E K K R OAT I Ë
Zingen in Groznjan (Istrië).
Iedereen die zich wil verdiepen in de exotische diversiteit van de
Kroatische volksmuziek graag zingt en zangervaring heeft is welkom bij
de workshop.
Betreed de exotische wereld van de Kroatische volksmuziek. Van
romantische klapa liederen, lado, ganga, Istrische en Podravske liederen
tot de wulpse becharac en lindjo dance.

Jeunesse Musicales International

Ruim aanbod van (optionele) workshops van het Jeunesses
Musicales International

De zangweek is georganiseerd door Jeunesses Musicales
International.
De repetities vinden dagelijks plaats. In de rest van de tijd trek je er zelf
op uit óf neem je deel aan een van de aangeboden (optionele)
workshops.

www.julias.info

Het doel is samen zingen,solo zang, en in groepen, om zo de zang
vaardigheden verbeteren . We leren de verschillende zang technieken, de
versieringen en de interpretatie elementen van de liederen.
De repetities vinden dagelijks plaats. We eindigen onze cursus met een concert,
voor publiek
MEER AANBOD
Voor de liefhebbers is er een workshopaanbod van Jeunesses Musicales
International. (www.hgm.hr/groznjan_eng.htm)
De prijs is 3300 HRK (ca E.435.-) met 15% korting, wanneer u zich 1 maand van
tevoren aanmeld. De prijs is inclusief workshop, en de accommodatie.
exclusief eten. (ca. E.20,00 voor 3 maaltijden) per dag
Het Center beschikt over enkele studenten huizen met kamers voor 2 of meer
personen met gezamenlijke douche/toilet ruimte.
Meer weten?
www.hgm.hr/groznjan_eng.htm
of mail aan: dubravka@hgm.hr
voor vragen in verband met de muziek: juliadirigente@gmail.com

DE STREEK: ISTRIË
Grožnjan is een gemeente in de Kroatische provincie Istrië. Grožnjan telt 785
inwoners. Istrië in Kroatië staat bekend om de gezellige badplaatsen aan de
Adriatische Zee. Er zijn in dit dorpje veel kunstgalerieën en ateliers, en in de
zomer zijn er vaak openluchtconcerten en muziekfestivals. Overdag zijn de
muzikanten vaak buiten aan het repeteren. Het middeleeuwse dorp stond ooit
onder Venetiaans bewind en de meerderheid van de bevolking van Grožnjan is
nog steeds Italiaans.
Het dichtstbijzijnde vliegveld is Trieste in Italië (50km) of Pula in Kroatië. (80km)
De mensen uit de organisatie kunnen jullie komen ophalen indien nodig (in
Buje).

Jeunesse Musicales International

ZINGEND VAKANTIE VIEREN
Het doel van deze cursus is om zingend te leren,en bevorderen van de kennis
van de Kroatische traditionele muziek en cultuur.
We nemen wel als uitgangspunt dat je enige ervaring met zingen hebt. Het
repertoire voor deze zangweek vind je op de site www.julias.info (binnenkort)

