
Z A N G W E E K   29 april - 6 mei 2023  in Zuid – Italië

O.l.v. Dirigent Anadya
€625,- Volpension, incl. zangmap, zang o.l.v dirigent, 

vervoer ter plekke, excursies, wijn bij diner. 
(Niet inbegrepen: reis en verzekering)

Vallei Amendolea

Sinds 2011 organiseert Gos Krijger elk jaar een zangweek in Amendolea.
Gos is kunstenares en woont sinds 2005 in Calabrië.
We verblijven in Agriturismo Il Bergamotte waar slaapplekken (huisjes en kamers) zijn 
verspreid over het terrein en in het dorpje. Het is allemaal eenvoudig, maar 
wonderschoon. Puur natuur met uitzicht op de vallei, bergen en zee.

Zang
De week is bedoeld voor mensen met zangervaring. Voor de geoefende zanger die een 
extra uitdaging zoekt, hebben we een “plusprogramma” bedacht. Bijv. Zingen in kwartet, 
een solostuk. We zingen 4 stemmig een Mediterraans repertoire, van Italiaans klassiek en 
Spaanse smartlap, van Turkse feestmuziek en Hebreeuws bruiloftslied tot Arabische 
klaagzang en niet te vergeten Grieks, want we zitten in Magna Grecia. In de bergdorpjes 
wordt ook nu nog (oud) Grieks gesproken.

Van kippenvel momenten, lachstuipen, tot tranen toe ontroerd zijn: het komt allemaal 
langs.

Programma
Oefenen doen we na het ontbijt van 10 tot half 1 ( met koffie/thee pauze) in een voormalig 
schooltje dat we mogen gebruiken in het dorpje of we gaan op “excursie”.
Zo gaan we bijv naar een haast verlaten Byzantijns/Grieks bergdorpje en oefenen we daar
in de kerk en genieten daar van een traditionele Calabrese lunch.
Na de lunch is er tijd voor ontspanning. Optie om te gaan zwemmen in zee, een strand of 
bergwandeling te maken of siësta te houden.



Aan het eind van de middag komen we weer samen voor een zangsessie.
's Avonds serveert kok Pepe een uitgebreid Diner en is het lang tafelen met wijn.

De dirigent
Anadya heeft de dirigenten opleiding gedaan en is een ervaren dirigent.
Ze is een warm en open persoon. Ze werkt met humor, is enthousiast en staat met beide 
benen op de grond. Ze weet diepere lagen in tekst en muziek uit te leggen en leert ons 
ervaren welke kracht er spreekt vanuit de tekst en muziek. Dit doet ze op een 
ongedwongen en rustige manier, met alle ruimte om te ervaren wat een lied met ons doet. 
Anadya daagt uit om buiten je comfort zone te zingen, grenzen te verkennen en te 
verleggen. Ieder op zijn eigen niveau. Tegelijkertijd heeft ze respect voor persoonlijke 
grenzen en ervaringen. Ze is vriendelijk, geduldig en waar nodig to the point. Anadya vindt 
het belangrijk dat we kunnen ontspannen, adem kunnen halen. “Zingen doe je met je hele 
lijf” zegt ze regelmatig. Elke repetitie begint met inzingen en met wat lichamelijke 
oefeningen.”

Extra dagen in Palizzi Marina
Wil je wat dagen langer blijven? Dan is er de optie om van 6 tot 9 mei in een bungalow op 
het strand te blijven. Elke bungalow heeft een keuken. Ontbijt en lunch kunnen we met 
elkaar aan rommelen, ‘s avonds gaan we uit eten.
Kosten op basis van logies zal iets van €25,- zijn per persoon per nacht.

De reis
Er zijn mensen die met de trein komen, soms met de auto/camper en met het vliegtuig.
Dichtstbijzijnde vliegveld is Reggio Calabria ( overstap in Milaan of Rome)
Je kan ook op het iets verder gelegen vliegveld van Lamezia vliegen.
Mocht je daar info/ hulp bij nodig hebben dan kan je Gos mailen.

Op 5 maart in Amersfoort van 19.00 tot 20.30 uur is er gelegenheid voor alle 
deelnemers om elkaar te ontmoeten, dirigent Anadya te leren kennen, gaan we ook wat 
zingen en kan ik informatie geven en vragen beantwoorden.

Opgeven
Je kunt je opgeven voor de zangweek door naar Gos te mailen.
Meldt dan of je sopraan/alt, tenor of bas bent en welke zang ervaring je hebt.
Er zijn nu nog 10 plekken open.
Heb je vragen: schroom niet mij te mailen!

Mail: goskrijger@yahoo.com


