Zingen in Oostenrijk van 14 tot 22 juli 2018
o.l.v. David Hurley (voormalig countertenor van The King’s Singers)
Van 14 tot 22 juli 2018 organiseert zangpedagoge Petra Weijers van de Koorschool Delft voor de 13e keer een
internationale zangweek voor gevorderde koorzangers in pension Villa Waldheim in Millstatt in Karinthië.
Docent van wereldklasse
Dit jaar staat de zangweek onder leiding van countertenor David Hurley. David Hurley zong meer dan 25 jaar bij het
wereldwijd immens populaire en beroemde mannensextet The King’s Singers uit Groot-Brittannië. Een zanggroep
met een breder repertoire in alle mogelijk genres is nauwelijks denkbaar. Onlangs gaf David een jongere collega de
kans zijn plek bij The King’s Singers in te nemen. Als docent richt hij zich nu volledig op het doorgeven van zijn
fenomenale kennis en ervaring. David geeft op reguliere basis les aan de Koorschool Delft en zal dit jaar de zangweek
in Millstatt leiden. Een unieke kans voor gevorderde amateurs om een week lang te leren van een zanger van dit
kaliber, en tevens te genieten van vakantie in een prachtige en bijzondere omgeving! Petra zal David ondersteunen
wat betreft vooral organisatorische zaken.

De zangweek
Gedurende de zangweek wordt afhankelijk van het weer (ochtend of middag) 2,5 uur onder leiding van David Hurley
gerepeteerd. Alle bladmuziek wordt ruim van tevoren toegestuurd. Er wordt verwacht dat u alle muziek zelf vooraf
instudeert. Voorafgaande aan de zangweek zijn er 3 repetities in Delft (o.l.v. Petra Weijers, mogelijk ook één repetitie
met David Hurley). De week wordt besloten met een informeel huisconcert. De zangweek gaat door bij minimaal 15
zangers; er is plaats voor maximaal 22 zangers. De voertaal tijdens de repetities is Engels (Petra zal indien gewenst
in het Duits of in Nederlands vertalen). Gedurende de zangweek bestaat ook de mogelijkheid om privé-zangles bij
David (of Petra) volgen. Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt (45 minuten, tegen aparte betaling).
Naast dagelijks veel zingen is er nog genoeg vrije tijd om een mooie wandeling in de bergen te maken, één van de
talrijke excursiemogelijkheden in de omgeving te bezoeken, te zwemmen in het meer of te luieren. Een perfecte
combinatie voor een unieke week in een bijzondere villa!

Repertoire
Op het repertoire staan a capella stukken in diverse genres: van klassiek tot close harmony. Deelname staat open voor
gevorderde zangers, die geruime ervaring hebben in het zingen in een koor en zelfstandig hun partij kunnen
instuderen. Na sluiting van de inschrijftermijn krijgt u bericht of u kunt deelnemen. Dit met het oog op de juiste
verhouding van alle stemsoorten in het koor en de beperkte beschikbaarheid (minimaal 15, maximaal 22 zangers). U
krijgt ruimschoots van tevoren de bladmuziek met oefen-CD toegezonden. Daarbij staat aangegeven welke partij u
dient voor te bereiden. Ruim voor de zangweek in Millstatt ontvangt u een uitnodiging voor 3 repetities in Nederland
(Delft). In de uitnodiging wordt bekendgemaakt wanneer en waar deze repetities zullen plaatsvinden.

Millstatt am See en Villa Waldheim
Millstatt am See is een klein historisch plaatsje met
met ongeveer 3.000 inwoners en is gelegen in de zuidelijke provincie Karinthië, die bekend staat als
ideale vakantieregio door de combinatie van meren
en bergen en door het milde klimaat (weinig wind,
veel zon, zelden lange regenperiodes) dat wordt
beïnvloed door de gunstige ligging ten zuiden van
de Alpen.
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Millstatt ligt aan de Milstätter See, een groot meer, gelegen op 580 m hoogte en aan de voet van de Nockbergen
(tot 2100 m hoogte). Het kleine plaatsje heeft een rijke geschiedenis. Er staat een oude kloosterkerk uit de 12e eeuw,
waar al sinds meer dan 25 jaar het muziekfestival “Millstätter Musikwochen” (Info op internet onder
www.musikwochen.com) plaatsvindt en cultuur een grote plaats inneemt. Daarnaast biedt Millstatt ook veel andere
sportieve mogelijkheden, zoals mountainbiken, zwemmen, watersport, roeien, wandelen, fietsen rondom het meer,
vissen en golfen. Op korte loopafstand van Villa Waldheim vindt u het prachtige meer, dat in de zomer zo’n
temperatuur van ca. 25°C kan bereiken, het openbare strandbad, het gezellige dorp met winkeltjes, restaurantjes en
de oude abdij en de Stiftskerk (waar de meeste concerten plaats vinden).
Direct vanuit Villa Waldheim beginnen de eerste wandelpaden de bossen in en bereikt u het Obermillstätter Plateau
(op 1.000 m hoogte) vanwaar u ook weer heerlijke wandelingen naar de almen met gezellige hutten kunt maken.
Op de homepage www.millstaettersee.at vindt u nog meer informatie over de regio Millstätter See.
Villa Waldheim is gebouwd in 1899 en stamt uit de tijd van de zog. "Königliche & Kaiserliche" Monarchie, en
diende oorspronkelijk als zomers vakantieverblijf. De architect liet zich door de Italiaanse bouwkunst beïnvloeden.
Veel meubels uit die tijd zijn er nog steeds, waardoor de villa een ongekend romantische atmosfeer uit vroegere tijden
uitstraalt. De eerste bezitster van deze villa kwam hier met haar vrienden op zogeheten “Sommerfrische-Urlaub” en
zij brachten hun vakanties door met wandelen in de omgeving, schilderen, dichten en musiceren met de Bösendorfer
vleugel. Deze vleugel uit 1865 dient ook nu nog steeds bij huisconcerten (uw huisheer zingt ook graag) en wordt ook
bij onze repetities gebruikt. Door de uitstekende akoestiek is het een genot om in de hal van de villa te kunnen zingen!

De villa is centraal in Millstatt gelegen en 150 m van het meer verwijderd. Het huis is omringd door een grote tuin
met een tafeltennistafel en een klein zwembad, een grote ligweide met ligstoelen en er zijn gezellige zitjes in de tuin,
waar u bij mooi weer buiten kunt ontbijten, en tijdens een kopje koffie van het mooie uitzicht over het meer en de
bergen kunt genieten. In het pension is een ijskast aanwezig voor de gasten, waar zij zelf gekochte etenswaren
(bijvoorbeeld voor de lunch) kunnen bewaren. Ook kunnen de gasten bestek en servies van het huis naar believen
gebruiken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk deelnemers in de villa worden ondergebracht, zodat in principe
ieder uur van de dag gerepeteerd kan worden (zonder dat er niet-deelnemende gasten zijn die dit storend zouden
kunnen vinden). Voor verdere informatie over de villa kijkt u op de homepage www.villawaldheim.at.

.. samen zwemmen in het meer ...dan samen ontbijten.....

.......samen repeteren.......

........samen pizza eten....

Programma
De zangweek vindt plaats van 14 tot 22 juli 2018. U wordt op zaterdag 14 juli in de loop van de dag verwacht in
Villa Waldheim. Op de eerste avond wordt u welkom geheten met een welkomstdrankje. Twee avonden wordt
gezamenlijk gedineerd (een 3-gangen keuzemenu) in een restaurant, dat niet ver van de Villa gelegen is en te voet
bereikbaar is. Gedurende de andere 6 avonden is iedereen dan vrij om te beslissen waar gegeten wordt. De familie
Mansbart van de Villa Waldheim zal u daartoe goede tips geven: zo kunt u dan optimaal genieten van de verschillende
specialiteiten, die de regio te bieden heeft. Aan het eind van de week wordt in de Villa Waldheim het afsluitende
huisconcert gegeven met aansluitend een gezellige bijeenkomst bij een glaasje wijn samen met het publiek. De week
eindigt op zondag 22 juli na het ontbijt.
Mocht u een paar dagen eerder dan 14 juli willen aankomen of een paar dagen langer dan 22 juli willen blijven, dan
graag rechtstreeks contact opnemen met Villa Waldheim.
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Kamermogelijkheden in de Villa Waldheim:
Categorie. I: * 6 tweepersoonskamers met bad of douche/wc
* 3 eenpersoonskamers met wastafel in de kamer, maar douche en wc op de gang (badjas in de
kamer)
Categorie. II: * als een kamer met douche/wc als 3 persoonskamer wordt geboekt
* 2 kleinere eenpersoonskamer (nr. 7 & 16) met wastafel in de kamer, maar douche/wc op de gang
(badjas in de kamer)
De deelnameprijs per persoon: categorie I: € 770 of categorie II: €745.
Toeslag € 96 voor eenpersoonskamers met douche en WC in Hotel Posthof *** of in een tweepersoonskamer met
douche/wc voor alleengebruik in Villa Waldheim.
U kunt aangeven welke kamercategorie u wenst te reserveren. Om zoveel mogelijk deelnemers in Villa Waldheim
onder te kunnen brengen, verzoeken wij u om enige flexibiliteit. Vooral voor deelnemers, die alleen komen,
verzoeken wij u aan te geven of u – als het niet anders kan - ook bereid bent in een twee- eventueel driepersoonskamer
ingedeeld te worden. Aan uw wensen wordt uiteraard zoveel mogelijk gehoor gegeven.
Inbegrepen in de deelnameprijs is:
Deelname aan de zangweek, 6 dagelijkse repetities van 2,5 uur o.l.v. David Hurley
8 Overnachtingen inclusief de btw, de zog. ‘Kurtaxe’, de ‘Millstätter See Inclusief kaart’ (deze kaart biedt
diverse kortingen)
8 x Ontbijtbuffet
2 x 3-gangen keuzemenu in een restaurant op loopafstand van het huis vandaan
Welkomstdrankje op de dag van aankomst
Bladmuziek en oefen-CD.
Millstätter See Inclusive Card (o.a. gratis gebruik van de Berg&See-Taxi voor ritjes binnen de gemeente
Millstatt, gratis entree in de openbare strandbaden, gratis entree tolwegen op de Millstätter Alm, gratis
boottocht naar de overkant van het meer, gratis entree lokale musea e.a.)
3 repetities in Delft
Niet inbegrepen:
Reis naar Millstatt (groepskorting mogelijk bij gezamenlijke heen- en terugreis per trein)
Lunches: zoals vermeld kunt u gebruikmaken van servies en koelkast in de Villa om uw zelf gekochte
lunch te nuttigen
Overige 6 diners
Indien gewenst: privé-zangles van David Hurley (€ 60 p.p., 45 minuten)
Indien gewenst: privé-zangles van Petra Weijers (€ 40 p.p., 45 minuten)
Annulerings- en/of reisverzekering (zie verder)
Als u een niet-zingende, meereizende partner of uw familie mee wilt brengen, dan kunt u voor een prijsaanbod
contact opnemen met Karina Mansbart-Povel van Villa Waldheim.

Inschrijving en betaling
U kunt zich tot uiterlijk tot 11 maart inschrijven door middel van bijgevoegd inschrijfformulier en dit te sturen
aan Petra Weijers. Na 11 maart ontvangt u bericht van deelname, alsmede ontvangt u een factuur voor deelname en
verblijf. Na ontvangst van de factuur, verzoeken wij u om de eerste aanbetalingen aan de Villa Waldheim en aan de
Koorschool Delft over te maken. Het bedrag van de aanbetaling is afhankelijk van de gereserveerde kamer en staat
dan op de factuur aangegeven.
Het resterende bedrag dient u dan bij aankomst s.v.p. kontant in Millstatt te voldoen. Betaling met creditcard
is in Villa Waldheim niet mogelijk. Er is een pinautomaat in het dorp aanwezig.
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Annuleren en annuleringsverzekering
In de prijs is geen annulerings- of reisverzekering ingecalculeerd. Deze kunt u zelf in Nederland afsluiten.
Bijv. bij de Europeesche reisverzekering, de ANWB of andere reisverzekeraars.
Bij annulering na 30 maart 2018 stellen wij 50% van de pakketprijs, bij annulering na 15 mei 75% van de pakketprijs
en bij annulering na 14 juni 90% van de pakketprijs in rekening.
Als u bij een annulering na 30 maart 2018 zelf voor een vervangende persoon zorgt, verlangen wij annuleringskosten
van € 20,-.

Reizen per Carpool
Bent u geïnteresseerd met andere deelnemers samen in een auto naar Oostenrijk te reizen, vult u dit dan even in op
het inschrijfformulier. Millstatt ligt ca. 1.000 km vanaf Utrecht.

Reizen per trein
Mocht u geïnteresseerd zijn met andere deelnemers gezamenlijk met de trein naar
Oostenrijk te reizen, vult u dit dan in op het inschrijfformulier. U reist dan naar het
dichtstbijzijnde station, Spittal/Millstätter See. Vanaf dit station rijden er bussen
tot ca. 19 uur, maar er staan ook taxi’s voor het station. Per openbaar vervoer bent u
in 20 min. in Millstatt. De bushalte in Millstatt is 5 minuten te voet van Villa
Waldheim verwijderd. Met een taxi bent u in Millstatt in ca. 15 min. Villa Waldheim
kan uiteraard ook een transfer voor u regelen.

Informatie over de zangweek
Koorschool Delft, Petra Weijers, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft
Tel. +31- (0)6 – 50 51 23 65
email: petraweijers@koorschooldelft.nl
http://www.koorschooldelft.nl/

Informatie over de Villa Waldheim
Fam. Alfred und Karina Mansbart-Povel, Mirnockstr. 110, 9872 Millstatt, Österreich
Tel.: +43-4766-2061 oder Mobil +43 (0)660-3182181; email: villa.waldheim@utanet.at
www.villawaldheim.at (niet geactualiseerd!)
www.urlaub-anbieter.com/villa-waldheim-millstatt.htm
http://www.facebook.com/VillaWaldheim
http://www.youtube.com/watch?v=uKsmKPL-uLc

Indrukken van afgelopen zingweken.

