
 

 
Aanmelding Zomer Academie Zutphen 2018 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Land:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Geboortedatum:  

Ik schrijf me in voor de masterclass van de volgende Meester:  
 
□ Ik ben zanger, mijn stemsoort is:  
  
Als middagworkshop kies ik  
 □ Operaklas (met Gusta Teengs Gerritsen) 
 □ 17e-eeuwseliedklas (met Fred Jacobs) 
 □ Fortepianoliedklas (met Paul Komen) 
 
□ Ik ben instrumentalist, mijn instrument is: 
  
Alle deelnemers kunnen kiezen uit de workshop 'Free up and Play' van Mieke Wouters OF de 
'Quality Practice' lecture/workshop van Susan Williams. 
 
Ik kies 
□ Free up and play 
□ Quality Practice 
 
Ik wil graag meedoen aan de Intonatieklas van Klaas Stok (zaterdag) 
 □ Ja 
 □ Nee 
□ Ik wil graag in het ZAZ projectkoor meezingen. Stuur mij er meer informatie over.  

Niveau 
Ik ben: 
□ Professional  (€ 395,00 ex. 21% btw) 
□ Gevorderde amateur (€ 395,00 incl. 21% btw)  
   Ik heb ………jaar les gehad en  
   speel/zing ………… jaar in koor of ensemble:  
 
□ Conservatoriumstudent (€ 295,00 incl. 21% btw)  

o ik zit in het …..jaar, mijn hoofdvakdocent is:  
□ 18 jaar en jonger (€180,00 incl. 21% btw) 



Inbegrepen in de prijs:  

- masterclasses van jouw Meester 
- professionals en conservatoriumstudenten krijgen minimaal 3 privélessen (van ongeveer 

25-30 minuten) in masterclass-verband van je eigen Meester (met focus op authentieke 
uitvoeringspraktijk). 

- amateurs krijgen minimaal 2 privélessen van je eigen Meester (van ongeveer 25-30 
min.) in masterclass-verband en kunnen verder met alle bovengenoemde workshops en 
liedklassen meedraaien.  

- de Zen-dagopening van Bruno Nünlist (warm aanbevolen voor zangers). 
- ’s middags zijn er –  naast verschillende workshops, lezingen en kamermuziek-, lied- of 

operaklassen  –  ensemblecoachinglessen voor instrumentalisten. 
- Alle deelnemers kunnen kiezen voor de workshops van Mieke Wouters  (‘Free up & 

Play’) of die van Susan Williams (Quality Practice),  
- Intonatieklas Klaas Stok op zaterdag (warm aanbevolen voor zangers) 
- lunch en diner 
- bladmuziek voor de ensembleprojecten 
- toegang tot alle concerten (tenzij de ruimte erg klein is/er veel ander publiek is) 

 
Niet inbegrepen in de prijs:  
Ontbijt, overnachting, bladmuziek voor je eigen (solo)lessen  
Speciale wensen: 
□ ik eet graag vegetarisch 
□ ik eet glutenvrij 
□ geen speciale wensen 
 
Opmerkingen:  
 
 
 
 
 
Stuur dit ingevulde formulier naar:  
Tineke Haveman 
Zuidwesterringweg 5-II 
8308 PC Nagele 
 
Of scan het en stuur het naar info@zomeracademiezutphen.nl t.a.v. Tineke Haveman.  
Daarnaast is het de bedoeling dat je z.s.m. een korte opname of link van jezelf opstuurt naar 
Annelies Schraa, music@zomeracademiezutphen.nl. Vermeld in je mail duidelijk voor welke 
meester jij je wilt aanmelden.  
Binnen twee weken ontvang je bericht of je toegelaten bent.  
 

Als je bent toegelaten, verwachten we van jou een aanbetaling van € 125,-. Het resterende 
bedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de Academie voldaan zijn. Bij annulering 
binnen 30 dagen voor aanvang van de academie is er geen recht op restitutie van de 
aanbetaling. Als het je lukt om, in overleg, een vervanger te vinden, hoef je geen 
annuleringskosten te betalen. 
 
In een later stadium neemt jouw meester contact met je op. 
 
Voor vragen over praktische zaken, bel of mail Tineke Haveman 
info@zomeracademiezutphen.nl / 06-41497089 
Voor inhoudelijke vragen over de masterclass bel of mail Annelies Schraa 
music@zomeracademiezutphen.nl (0) 6 18334808  

 


