MUZIEKKAMP AAN ZEE

VOOR SYMFONISCH ORKEST & JEUGD- EN KINDERKOOR
15.08.2021 - 21.08.2021 / OOSTENDE

een creatie van

Gek van je instrument of wil je aan je
zangstem werken? Houd je van de zee
en doe je niet liever dan socializen?
Of misschien wil je als ouder je kind
wel creatief en muzikaal laten bezig
zijn in een leuke setting? Ons Muziekkamp aan Zee dompelt je onder in
muziek, want je gaat actief aan de slag
met je muziekspel of zang. Maar er is
ook meer dan voldoende ruimte voor
sport, spel en ontspanning. Beleef de
vakantie van je leven of laat je kid(s)
genieten. Dit muziekkamp moet je
meemaken!

Wie is Tenteo?
Bij Tenteo staan we garant voor creatieve
concepten op maat. Als creatief projectbureau zijn we al jaren thuis in muziek,
dans, kunst, fashion en meer. Samen met
klanten realiseren we eigen projecten,
maar net zo goed organiseren we evenementen in eigen beheer. Werken aan een
betere wereld staat bij ons centraal en we
omarmen de multiculturele samenleving.
Als professionele organisatie staan we
garant voor een piekfijn georganiseerd
muziekkamp waar fun, bijleren en verbondenheid centraal staan.

Wat mag je verwachten?
Van zondag 15 augustus tot en met zaterdag 21 augustus 2021 organiseren we een uniek muziekkamp voor
kinderen en jongeren. Het kamp gericht op symfonisch orkest en kinder- en jeugdkoor is inclusief overnachtingen en wordt afgesloten met een slotconcert, waarop ook de ouders en familie van harte welkom zijn.
Tijdens het muziekkamp gaan de kinderen en jongeren, onder begeleiding van professionele muziekdocenten
aan de slag, om op een fijne manier hun spel en/of zang te verbeteren. Daarbij staat plezier steeds centraal.
Om voor iedereen een fijne ervaring te garanderen, dienen alle muzikanten al minstens één jaar een instrument te bespelen.
Maar het kamp omhelst meer dan enkel muziek spelen. Tussen het repeteren door, is er ruimte voor spelletjes, knutselen en heel wat sportactiviteiten. De monitoren kijken er alvast naar uit.

De kostprijs?
€ 230 per deelnemer in volpension.
Inbegrepen in de prijs zijn:
>> 3 maaltijden per dag
>> Overnachtingen, incl. lakenpakket
>> Alle lessen en activiteiten
>> Verzekering lichamelijke ongevallen
Niet inbegrepen:

Wie staat in voor de begeleiding?
Alle leerkrachten en monitoren werden
gescreend en geselecteerd door Tenteo.
Ze studeren of zijn afgestudeerd aan één
van de Belgische Conservatoria of aan
het Lemmensinstituut. Dit team wordt
aangevuld met professionele musici en/of
muziekpedagogen. Stuk voor stuk werken
met medewerkers met de nodige ervaring.

>> De heen- en terugreis
>> Zakgeld

Voor wie?
Hoe ziet een dagindeling er
uit?
8u00: Ontbijt
8u40: Les 1
9u35: Les 2
10u25: pauze
10u50: Les 3
11u45: Les 4
12u35: Middagmaal
14u00: Les 5
14u55: Les 6
15u45: Vieruurtje
16u00: Les 7
17u00: Sport en spel
18u30: Avondmaal
20u00: Kampactiviteit
In de vrije tijd en pauzes is er ruimte voor
omnisport met balsporten en zwemmen.
Er is ook ruimte voor spel en er zijn tal van
gezelschapsspelen. Ook een stadswandeling staat op het programma.

Voor het symfonisch orkestkamp dienen
muzikanten al minstens één jaar een instrument te bespelen. Deelnemers van 8 tot 18
jaar zijn welkom.
Zang voor kinderen en jongeren van 8 tot
18 jaar.
Naast een gitaarorkest voorzien we ook
een piano-orkest voor kinderen/jongeren
van 8 tot 18 jaar die minstens 2 jaar hun
instrument bespelen.

Wanneer?
Vanaf 16u op zondag 15 augustus tot en
met zaterdag 21 augustus. Het slotconcert
vindt plaats om 14u.

Waar?
Wat is er verzekerd?
We voorzien een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Schade aan instrumenten wordt niet
door ons verzekerd. We raden
dan ook steeds aan een eigen verzekering af
te sluiten als je een instrument bespeelt dat
je persoonlijke eigendom is.

Het muziekkamp vindt plaats in Jeugdverblijfcentrum De Oesterput.
Schietbaanstraat 84, 8400 Oostende
Meer info op www.jvcoesterput.be

Hoe schrijf je je in?
Je kunt je online inschrijven op onze website www.
tenteo.be/muziekkamp. Wij bezorgen je een schriftelijke bevestiging, waarna je een voorschot van €
150 overmaakt. Deze betaling is geldig als definitieve inschrijving. Het resterende bedrag dient overgemaakt te worden, één maand voor de aanvangsdatum.

Wat bij opzegging?
We betalen je de gestorte som terug mits afhouding
van € 50. Indien opgezegd wordt binnen 1 maand
voorafgaand aan het kamp wordt het volledige voorschot ingehouden.
Gaat het kamp wegens Covid-19 niet door, dan
krijgt je je geld integraal terug.
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