16-21 september 2019

MEERDAAGS MUZIEKFESTIVAL
“SOUS LES ORMES”
Een nazomerse midweek vol klassieke concerten, muzikale
workshops, open podium, meet&greets met musici en
culinair genieten in de Franse Lot-et-Garonne.
Houd jij van klassieke muziek en van alles wat maar met Frankrijk te maken heeft? Het nieuwe
meerdaagse muziekfestival ‘Sous les Ormes’ combineert het beste van deze twee werelden.
Tussen maandag 16 tot zaterdag 21 september 2019 beluister je concerten in de schilderachtige
Franse Lot-et-Garonne, heb je de mogelijkheid om zelf te musiceren, ontmoet en spreek je
internationale musici en geniet je van de regionale Franse keuken en heerlijke wijn. Dat
allemaal onder de artistieke leiding van veelzijdig sopraan Klaartje van Veldhoven.
Met trots presenteren Klaartje van Veldhoven, Club Les Ormes en Wilbert Seuren de eerste editie van
‘Sous les Ormes”, een intiem meerdaags muziekfestival op het prachtige vakantiepark van Club Les
Ormes en in het bijgelegen dorpje Saint-Étienne-de-Villeréal. De unieke programmering biedt naast
het bijwonen van drie concerten de mogelijkheid om met de musici in gesprek te gaan en ook zelf
actief muziek te maken en te laten horen op het open podium. Ook kun je je zangkwaliteit versterken
in een speciale workshop. Het intieme karakter van het festival zit hem in het maximum aantal
deelnemers van 50 personen die kunnen overnachten op het terrein van Club Les Ormes in de volledig
uitgeruste lodges en luxe tenten met eigen sanitaire voorzieningen.
Bach, Dowland en meer
Het programma start maandagmiddag 16 september en eindigt zaterdagochtend 21 september 2019.
Verspreid over de week ga je genieten van drie concerten. Twee daarvan, barokconcerten rond Bach
en Dowland, vinden plaats in het kerkje van Saint-Étienne-de-Villeréal, dat het dorp speciaal voor
deze gelegenheid beschikbaar heeft gesteld. De beide barokconcerten worden voorafgegaan door een
diner-buffet met regionale specialiteiten. Het derde concert is Klaartjes succesvolle en enthousiast
ontvangen programma "Normal gets you nowhere". Zie bijvoorbeeld de Volkskrant en vakblad Luister
(beoordeeld met een 9!). Het bestaat uit liederen uit de barok, afgewisseld met liederen uit andere
stijlen en perioden, aangevuld met muzikale improvisaties.
Internationale musici
Voor de concerten heeft Klaartje fantastische internationale musici uitgenodigd vanuit haar eigen
brede netwerk. Kijk bij de dagprogramma's voor de details en wie de muzikale gasten van Klaartje
voor de drie concerten zijn. Bijzonder is dat de musici deze week logeren op hetzelfde terrein en ook
overdag aanwezig zijn. Elke ochtend is er mogelijkheid om te ontbijten met de musici en met ze in
gesprek te gaan. Ook Klaartje is alle dagen aanwezig en staat altijd open voor een gesprek. Buiten de
activiteiten van Sous les Ormes om is er ook voldoende mogelijkheid om de mooie omgeving te
verkennen en op pad te gaan.

Over Klaartje van Veldhoven
Klaartje van Veldhoven staat voor wat ze zelf noemt "the Future sound of Early music". Veelzijdig
sopraan, die zich thuis voelt in de barok, maar graag uitstapjes maakt naar andere stijlen en perioden.
Ze treedt op in binnen- en buitenland en is een vaste gast op radio- en TV. Bijvoorbeeld bij Podium
Witteman, NPO2 en Diskotabel, NPO Radio4.
Concerten van Klaartje van Veldhoven en haar muzikale vrienden
Dinsdagavond 17 september
“Normal gets you nowhere” met Rembrandt Frerichs, Benjamin Glorieux, Vinsent Planjer, Tony
Overwater en Antoinette Lohmann in Club Les Ormes.
Woensdagavond 18 september
Liederen van o.a. Dowland, Henry Lawes, Robert Johnson en Henry Purcell met Jurgen de Bruyn en
Benjamin Glorieux in het kerkje van Saint-Étienne-de-Villeréal
Vrijdagavond 20 september
De mooiste liederen van Bach met als vrienden Benjamin Glorieux, Yoncheon Shin en Jurgen de
Bruyn, in het kerkje van Saint-Étienne-de-Villeréal.
Zelf musiceren, workshop en open podium
Een tweede bijzonderheid van dit festival is de mogelijkheid om zelf te musiceren en daarvoor
partners te vinden. Tijdens de dagelijkse ontbijten kun je elkaar ontmoeten, afspraken maken voor de
dag en inschrijven voor de workshop en het open podium, die op donderdag 19 september
plaatsvinden. Nadere informatie op te vragen via de website www.souslesormes.nl.
Daarmee noemen we de derde bijzonderheid in deze week: de mogelijkheid voor de actieve
muziekbeoefenaars om deel te nemen aan workshop zang onder deskundige leiding van Klaartje van
Veldhoven! Je hoort tijdig welke muziek ze gaat gebruiken. Je kunt als je wilt aansluitend ’s-avonds
optreden tijdens het open podium en ervaring met publiek opdoen.
Niet zelf musiceren? Toch volop genieten!
Tussen de muzikale bedrijven door kun je genieten van een wijnproeverij en een presentatie van
regionale culinaire specialiteiten. Waarmee ook degenen die niet muzikaal actief zijn, aan hun trekken
kunnen komen. Uiteraard kun je dit programma combineren met de vele mogelijkheden om de
prachtige omgeving te verkennen. Zo is er voldoende keuze om je eigen programma samen te stellen.
De locatie
Vakantiepark Club Les Ormes in de Lot-et-Garonne, geeft alle rust en ruimte om actief en passief te
genieten. Groen, ruim, en van alle gemakken voorzien. Goed bereikbaar met vliegtuig/huurauto
(Transavia Rotterdam-Bergerac, en KLM/AirFrance Schiphol-Bordeaux) en vervoer. Club les Ormes
beschikt over laadpunten voor Tesla en andere elektrische auto’s!
Deelnamekosten 300 euro, maximaal 50 deelnemers. Tarieven voor verblijf op Club Les Ormes op de
website.
E-mail: info@souslesormes.nl.
Website www.souslesormes.nl.
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