2021
ZINGEN IN SPANJE

Petra Weijers
Koorschool Delft

Zingen in een Spaans kasteel
24 juli t/m 1 augustus 2021

Een kasteel laten weergalmen van prachtige koorzang,
dat is wat de deelnemers aan de zangvakantie van
Koorschool Delft deze zomer gaan doen.
Castell de Sant Mori, in het Spaanse Catalonië,
is de prachtige locatie waar Petra Weijers haar 15e zangweek organiseert.
Deze folder vertelt alles over de combinatie van zingen en vakantievieren
die Koorschool Delft daar in de zomer van 2021 te bieden heeft.

© Alle foto’s van kasteel Sant Mori zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.
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Voor wie?
Amateurkoorzangers die ruime ervaring hebben in het zingen in een koor en zelfstandig hun
partij kunnen instuderen. Ruim van tevoren krijg je de bladmuziek met oefen-cd toegestuurd
en hoor je welke partij je zingt. Ook krijg je tijdig een uitnodiging voor 3 repetities in Delft
(zaterdagochtenden van 10 tot 12.30 uur).
De voertaal tijdens de repetities tijdens de zangweek is Engels, er
wordt daarom van je verwacht dat je voldoende met de Engelse
taal uit de voeten kunt. Tevens wordt verwacht dat je alle muziek
zelf vooraf instudeert; er zijn oefenbestanden beschikbaar op de
website; je kunt een oefen-cd aanvragen. De week wordt
besloten met een concert, in de naastgelegen Sant Maurici-kerk
alsmede in het kasteel zelf, met na afloop een drankje met het
publiek.
Let op: helaas is er geen plaats voor veel deelnemers van
dezelfde stemsoort. We moeten uiteraard een koor samenstellen met de juiste
verhoudingen. We bekijken de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst, maar het kan
dus zijn dat we je moeten teleurstellen. Na sluiting van de inschrijftermijn krijg je bericht of
je kunt deelnemen. Er is plaats voor 22 tot 28 zangers. Bij onvoldoende deelnemers gaat de
zangweek niet door.

Waar?
Castell de Sant Mori
17467 Sant Mori
Girona, Spanje

Wanneer?
Aankomst: zaterdag 24 juli,
vanaf 16.00 uur.
Vertrek: zondag 1 augustus,
na het ontbijt.
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Door wie?
Organisatie en voorbereidende repetities: Petra Weijers
Dirigent in Spanje: David Hurley en Petra Weijers
Pianist: Saska van Dijk
Ingeval van ziekte van dirigent, pianist of organisator
wordt voor vervanging gezorgd.

David Hurley
De zangweek staat 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. In 2016 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.

Petra Weijers
Na vele jaren zelf de zangweek
gedirigeerd te hebben, richt Petra
zich nu op de organisatie en
ondersteuning van David. Petra
studeerde klassiek solozang en
richtte in 2016 de Koorschool Delft
op, een plek waar kinderen en
volwassenen goed leren zingen, en
vooral ook ervaren hoe leuk het is
om samen te zingen. Voor kinderen
zijn er koorklassen vanaf 4 jaar en
voor volwassenen koorprojecten,
workshops, lezingen en privélessen.
Na 14 succesvolle zangweken in
Oostenrijk en Engeland, heeft zij
Castell de Sant Mori gevonden als
nieuwe locatie voor een week vol
koorzang en ontspanning.
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Castell de Sant Mori
Het kasteel ligt in het dorp Sant
Mori, in de provincie Catalonië, op
ongeveer 30 kilometer van de stad
Girona. Het dichtstbijzijnde
treinstation is in Girona. Meer over
het kasteel en het gebied staat
verderop onder het kopje Castell de
Sant Mori en omgeving.
De website van Castell de Sant Mori
http://castellsantmori.com/wordpress/index.php/en/home-eng/

Hoe ziet het weekprogramma eruit?
Op zaterdag 24 juli wordt iedereen vanaf 16 uur verwacht in Castell de Sant Mori en ‘s
avonds begroeten we elkaar bij een welkomstdrankje. Elke dag wordt er 2½ tot 3 uur
gerepeteerd. Of dat ’s morgens of ’s middags is, hangt af van het weer. Het repertoire is
gevarieerd: van enkele religieuze koorwerken van de renaissance tot gospel, van romantiek
tot musicalklassieker en close-harmony arrangementen van 20e-eeuwse songs, zowel a
capella als met pianobegeleiding. De rest is vrije tijd, te besteden in of rond het kasteel, of
om erop uit te gaan in de omgeving. De laatste zaterdag is geheel ter vrije besteding.
Twee keer wordt gezamenlijk
gedineerd. De andere avonden
maakt ieder zijn eigen keuze om te
gaan eten.
Op vrijdagavond 30 juli wordt zowel
in de naastgelegen kerk als in het
kasteel het afsluitende concert
gegeven, met na afloop een gezellige
bijeenkomst bij een drankje samen
met het publiek. De week eindigt op
zondag 1 augustus na het ontbijt.

Wat kost het?
De arrangementsprijs per zanger ligt tussen € 895 en € 1.355 (inclusief 21% BTW),
afhankelijk van het kamertype. Meer informatie is te vinden onder Kamers.
Let op: vervoer alsmede reis- en/of annuleringsverzekering is niet in de prijs inbegrepen (zie
verder onder Annuleren en reis- en annuleringsverzekering.
Deelnemers regelen en boeken zelf hun vervoer naar en binnen Spanje. Koorschool Delft kan
bemiddelen mocht je samen met andere deelnemers willen reizen. Je kunt dit aangeven op
het aanmeldformulier. De eigenaar van het kasteel kan voor transfer van/naar vliegveld en
station zorgen alsmede voor vervoer gedurende de week.
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Wat is bij de arrangementsprijs inbegrepen?
• 6 dagelijkse koorrepetities van 2,5-3 uur o.l.v. David Hurley; en concert
• bladmuziek en oefen-cd
• 3 repetities in Delft o.l.v. Petra Weijers
• 8 overnachtingen in Castell de Sant Mori
• 8 x ontbijt en 7 x lunch in het kasteel
• 2 x gezamenlijk diner waarvan één keer tapasavond
• koffie/thee tijdens repetities in Delft en in Castell de Sant Mori
• welkomstdrankje op de dag van aankomst
• drankje na afloop van het concert
• gebruik van zwembad
• gebruik van strandlakens
• gebruik van fitnessapparatuur
• gebruik van personenlift
• gebruik van biljart, kaart- en schaaktafel
• gebruik van tv kamer met 60” TV
• gebruik van wasmachine en droger
Als je een niet-zingende reisgenoot mee wilt brengen,
neem dan voor een prijsaanbod contact op met Petra
Weijers.
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Wat is niet bij de arrangementsprijs inbegrepen?
• vervoer heen en terug naar Castell de Sant Mori (zie
verderop onder Vervoer)
• overig vervoer tijdens de week
• diner op de dag van aankomst, dit omdat niet
iedereen op hetzelfde tijdstip aankomt; er zijn 2
restaurantjes in het dorp
• overige dranken in het kasteel, af te rekenen aan het
einde van de week
• privé-zangles, voor wie dat wenst, van David Hurley
(€ 60 p.p., 45 minuten)
• privé-zangles, voor wie dat wenst, van Petra Weijers
(€ 40 p.p., 45 minuten)
• reis- en annuleringsverzekering (zie verder onder Annuleren en reis- en
annuleringsverzekering).

Kamers
Alle kamers in het kasteel zijn ruim, sfeervol
en comfortabel ingericht. Elf slaapkamers
hebben een eigen (en suite) badkamer. Twee
slaapkamers hebben een direct naast de
kamer gelegen badkamer, maar is alleen
bereikbaar via de gang.
Naast de kamers in het kasteel kun je ook
kiezen voor een kamer in cottage La Cocheras
die op het terrein ligt. Deze cottage voor in
totaal 6 personen heeft twee
tweepersoonskamers die samen één
badkamer delen, en een suite voor 2
personen met eigen badkamer.

Op de website van het kasteel kun je de
verschillende kamers van het kasteel
bekijken. Je kunt je voorkeur aangeven op
het aanmeldformulier, waar tevens de
arrangementsprijzen per kamer (per
persoon) staan vermeld.

http://castellsantmori.com/wordpress/index.php/en/rooms-and-common-areas/
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Kamerwensen worden op volgorde van aanmelding bekeken en de indeling wordt bepaald
door de Koorschool. Uiteraard wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan ieders wensen
en mocht een kamer niet meer beschikbaar zijn, dan wordt in overleg gekeken naar een
ander, mogelijk duurder kamertype.
De meeste kamers zijn voor
tweepersoonsgebruik. Er is een
beperkt aantal kamers beschikbaar
voor eenpersoons-gebruik. Echter, om
met voldoende zangers te kunnen zijn,
willen we er wel op aandringen dat
alleenreizenden bereid zijn een kamer
te delen (aan te geven op het
aanmeldformulier).

Vervoer
Deelnemers regelen en boeken zelf hun vervoer naar Spanje, dat dus ook niet bij de prijs is
inbegrepen. Koorschool Delft kan echter adviseren en bemiddelen in gezamenlijk reizen.
Er zijn allerlei vervoermiddelen en combinaties daarvan:
• trein: er gaan diverse treinen van Rotterdam naar Girona
• vliegtuig: er gaat een rechtstreekse vlucht vanaf vliegveld Rotterdam naar Girona
• met eigen auto
Nuttige websites:
• espanje.nl: https://www.espanje.nl/catalonie/
• geronavoorbeginners.nl: https://www.geronavoorbeginners.nl/
• tix.nl: www.tix.nl (vluchten)
• nsinternational.nl: https://www.nsinternational.nl/

Castell de Sant Mori en omgeving
Sant Mori is een klein dorpje dat in de 15e eeuw een zogenaamde ‘baronie’ was, waarbij de
macht in handen was van één persoon: de baron. In 1893 had een markies het voor het
zeggen. Koningin Juana Enríquez en haar zoon Ferdinand II van Aragon brachten enkele
dagen door in het kasteel van Sant Mori op het hoogtepunt van de oorlog tegen Johannes II
van Aragon. Daar werd het parlement van de Corts Catalanes opgeroepen in oktober 1466.
Sant Mori is gelegen in een idyllisch gebied op de rechteroever van de rivier Fluvià. De
economie is gebaseerd op landbouw en veeteelt. Het toerisme wordt steeds belangrijker.
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Het kasteelachtige herenhuis van Sant
Mori, ook bekend als Rocaberti Kasteel
is gebouwd op ruïnes uit de 15e eeuw.
In de 16e eeuw heeft het kasteel een
belangrijke en grote renovatie
ondergaan en kreeg het zijn gotischrenaissance stijl die het vandaag de dag
nog heeft.
Het kasteel was het toneel van
verschillende historische momenten. De
belangrijkste gast was koningin Juana
Enríquez en haar zoon Fernando, die enkele dagen gast waren van de eerste baron van Sant
Mori. Ten tijde van haar verblijf nam zij het bevel van de troepen over tijdens verschillende
conflicten die plaatsvonden in de regio. Een van de kamers is genoemd naar “La Estancia de
la Reina Juana” (“Het verblijf van koningin Juana”).
Van de 15e eeuw tot heden is het kasteel
eigendom geweest van dezelfde familie, wiens
huidige leden afstammelingen zijn van de feodale
heer die het heeft gebouwd. Deze continuïteit is
ongebruikelijk in het gebied en verklaart waarom
het kasteel in zo’n goede staat is, en waarom het
onderhoud door de jaren heen zorgvuldig en
harmonieus is geweest.
Het dorp Sant Mori en de omgeving bieden de bezoeker een mooie, rustige en inspirerende
omgeving. Het is gelegen in het hart van de wijnstreek Ampurdán en heeft veel te bieden:
van natuurreservaten tot vele historische en archeologische vindplaatsen. De stranden van
de Costa Brava liggen op zo’n 14 km van het kasteel.

Girona
Girona (volgens de Catalaanse spelling), hoofdstad
van de provincie Girona, ligt op ca. 30 km afstand. De
omgeving van het middeleeuwse Girona werd al vóór
de Romeinse tijd bewoond en heeft een boeiende
geschiedenis: van de Moren tot Napoleon, velen
probeerden Girona te veroveren vanwege de
strategische ligging vlakbij Frankrijk en de zee. De hele
geschiedenis heeft de stad een bijzondere historische
architectuur gegeven. Vanaf de middeleeuwse muren
die de stad omsingelen heb je een prachtig uitzicht
over de stad. Het heeft smalle kronkelige straatjes en heerlijke restaurants.
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Middeleeuwse stadjes, Barcelona en de Salvador Dalí-driehoek
Naast verschillende middeleeuwse stadjes in de omgeving van Sant
Mori, zoals Pals, Peratallada, Palau Sator (op ongeveer 35 minuten met
de auto) ligt Sant Mori in de zogenaamde ‘Salvador Dalí Driehoek’.
Voor liefhebbers van de beroemde schilder Salvador Dalí zijn het Dalí
Theater Museum in Figueres, het Salvador Dalí House-Museum in
Portlligat, in Cadaqués en Gala Dalí Castle House-Museum in Púbol
variërend van circa 25 tot 60 minuten per auto bereikbaar. Voor meer
informatie: https://www.salvador-dali.org/en/

Barcelona ligt op 130 km van Sant Mori en de Franse grens is op slechts 40 km.

Inschrijving en betaling
Je kunt je inschrijven tot uiterlijk 1 januari 2021 door het aanmeldformulier in te vullen en
per mail aan Koorschool Delft te sturen. Uiterlijk 15 januari ontvang je bericht of je kunt
deelnemen aan deze vakantieweek, plus een factuur, met het verzoek om de eerste
aanbetaling aan de Koorschool Delft over te maken. Het bedrag van de aanbetaling is
afhankelijk van de gereserveerde kamer en staat op de factuur vermeld. Als Koorschool Delft
het vervoer voor je regelt, krijg je daarvoor een aparte factuur. Het resterende bedrag dient
uiterlijk 1 mei 2021 betaald te zijn aan Koorschool Delft.

Annuleren en reis- en annuleringsverzekering
Bij annulering door de deelnemer na 1 april 2021 wordt 50% van de deelnameprijs
berekend; bij annulering na 15 mei 2021 75%; en bij annulering na 15 juni 2021 wordt 100%
van de deelnameprijs in rekening gebracht. Als je bij annulering na 1 april 2021 zelf voor een
vervangende persoon zorgt, wordt slechts € 20,- annuleringskosten berekend.
In de prijs is geen reis- en/of annuleringsverzekering ingecalculeerd. Deze kun je indien
gewenst zelf in Nederland afsluiten.

Meer informatie?
Heb je nog vragen, stel die dan aan
Petra Weijers, liefst per e-mail:
petraweijers@koorschooldelft.nl
Tel. 06 - 50 51 23 65
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