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6 t/m 12 augustus 2023 

Wereldmuziekweek met volpension (biologisch) 
 

 

 

Welkom bij dit nieuwe intiatief!  
 

De ZomerMuziekWeekEmmen is een nieuw evenement, dit jaar voor het eerst 
georganiseerd!  
 
Muzikanten en zangers die houden van wereld-, folk-, volks- en oude muziek  
kunnen een week lang, in hartje zomer, deelnemen aan muziekworkshops, 
met anderen samenspelen of zingen, en eigen muzikale en creatieve bijdragen 
leveren.  
 
Dit alles vindt plaats in de ongedwongen sfeer op het erf van een biologisch-
dynamische boerderij, die niet alleen als locatie dient, maar ook de biologische 
voeding levert, zowel vers van het land als uit de boederijwinkel.  
 
U arriveert op zondagmiddag, om kennis te maken met elkaar en te genieten van  
de eerste biologische warme maaltijd.  
 
Vanaf maandag is er elke ochtend een workshop om samen te musiceren en toe  
te werken naar een concert aan het eind van de week.  
 
Niets is verplicht! Een hele week in ontspannen sfeer, met een bonte vrijdagavond 
waarop het samenspel ten gehore wordt gebracht.  
 
De laatste zaterdag is er nog een gezamenlijk ontbijt en kunt u een lunchpakket 
klaarmaken voor onderweg.  
 
 



De locatie  
 

Het Leeuweriksveld is gelegen in het buitengebied van Emmen (Zuidoost- Drenthe).  
 

Ter gelegenheid van de muziekweek kan bij wijze van natuurcamping op het erf 
gekampeerd worden, bij voorkeur met tenten. Voor kleine campers/caravans is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar.  
 

Er wordt gebruik gemaakt van het op de boerderij al aanwezige sanitair (2 douches, 3 
WC's, waarvan 2 composttoiletten aangezien de waterzuivering geschiedt mbv. 
rietbedwaterzuivering). Er is geen mogelijkheid om chemische toiletten te legen.  
Elektriciteit op het veld in overleg.  
 

Zie voor de routebeschtrijving: 
https://www.leeuweriksveld.nl/routebeschrijving.html  
 
 

De workshops  
 

In de workshops staat het met plezier samenspelen centraal.  
Het repertoire omvat een verscheidenheid aan stukken zowel wat betreft het 
karakter ervan als de muzikale en technische uitdagingen.  
De bladmuziek en eventueel luistervoorbeelden worden uiterlijk een week van 
tevoren toegestuurd.  
Elke maakt zelf de arrangementen en te moeilijke passages kunnen op verzoek  
altijd aangepast worden.  
 

Elke Merz  

 

Als pianodocente heeft Elke een privé lespraktijk in Alkmaar.  
Bij Huismuziek Alkmaar leidt zij het wereldmuziekorkest 
Windstreken, waarvoor zij met veel plezier het merendeel van de 
stukken zelf arrangeert, rekening houdend met het niveau van de 
spelers.  
Met enige regelmaat geeft zij workshops, hetzij met 
wereldmuziek, hetzij met klassieke muziek. Ook begeleidt ze graag 
kinderen bij het (leren) samenspelen, zowel in de pianoles als in 
ensembles.  
Zij speelt viool in volksdansorkest Orseket.  
 
 

Het Eten 
 

Al het eten wordt verzorgd door Oogsten Koken en Eten  
van Alberta Rollema. 

 
 
 
 
 
 

https://www.leeuweriksveld.nl/routebeschrijving.html
https://www.leeuweriksveld.nl/oogsten-koken-en-eten.html


 

Programma 
 
- 8:30 – 9:15 uur Biologisch ontbijt  

- 9:30 – 12:30 uur Workshop wereldmuziek (koffiepauze ca. 10:45 uur)  

- 13:00 – 13:45 uur Biologische lunch  

- Middagprogramma vrij / deelnemer workshops  

- 18:00 – 19:00 uur Biologische avondmaaltijd  

- 20:00 uur Gelegenheidoptredens, sketches, spelletjes, …  

- 20:45 uur Vrij musiceren/jammen  

 

 
 
 
 
 

Inschrijven  

 

Voor inschrijven stuurt u een mailtje naar jurgentamis@kpnplanet.nl    
U kunt het opgaveformulier bij Jurgen Tamis aanvragen of van deze  
website downloaden.  
Nadat hij dat ontvangen heeft ontvangt u een bankrekeningnummer t.b.v.  
de betaling. Uw aanmelding is definitief als hij uw betaling ontvangen heeft.  
 

De inschrijving sluit maandag 26 juni om 18:00 uur.  
 

Belangrijk om te weten:  

 

Vol is vol, het is een kleinschalig muziekgebeuren voor maximaal 20 
deelnemers.  
Het project is kostendekkend berekend, dat houdt in dat er bij annulering  
het cursusgeld alleen terugbetaald kan worden, indien de vrijkomende plek 
door een andere (al dan niet door u zelf aangedragen) deelnemer ingevuld  
kan worden. U wordt derhalve geadviseerd, zelf een annuleringsverzekering  
af te sluiten.  
In geval er onvoldoende inschrijvingen zijn, krijgt u het volledige bedrag terug. 
 

 
 

Voor meer informatie bel Jurgen Tamis 06 - 122 66 404 
of mail naar jurgentamis@kpnplanet.nl 
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