
 
  

 

 
Dag allemaal,  
 
Drie jaar zijn we nu bezig met het opbouwen 
van onze plek in Harcigny.  Voor wie er niet 
kon zijn: afgelopen zomer hebben we heel 
veel bezoek en activiteiten gehad.  Zoveel, 
dat het schrijven van een nieuwsbrief er 
even helemaal niet van kwam. Een update, 
en een vooruitblik.  
 
Eerst even de oogst van het najaar:  een 
enorme berg appels, tassen vol walnoten. En 
vijf kilo (!) honing van de bijenkast, die wonder 
boven wonder intact is gebleven. François, 
musicus en kenner van de locale tradities, 
heeft zich er over ontfermd. Jacky, onze 
tuinder, heeft een vriendin gevonden en kon 
met haar hulp een huis kopen. Hij is de koning 
te rijk, maar zal minder tijd hebben voor ons 
land nu hij dat huis volledig moet verbouwen… 
 
En wat gebeurt er hier verder? De bakker (65++) 
stopt met bakken, maar met het café gaat hij 
door. De krimp op het platteland wordt hier 
overigens moedig geweerd: een kleine 
geboorte-explosie is op komst in het dorp, wij 
kennen er al drie. 
 
In juli hadden we de wandelweek van Ina en 
Teddy.  Het was opnieuw een succes, prachtig 
weer, een tuin vol kampeerders, en behalve 
wandelen ook heerljk zwemmen in La 
Nigaudiere. En dan elke dag weer culinaire 
hoogstandjes. Het knuppelwerpen (vereist veel 
oefening!) en andere Picardische spelen, 
geïntroduceerd door François (dezelfde van de 
honing) zijn onmisbaar geworden in deze week.    

Vervolgens kwam de Utrechtse muziekgroep 
Brasta vijf dagen op bezoek, om op te treden 
tijdens het dorpsfeest en diverse stadjes in de 
buurt. Brasta vrolijkte spontaan ook het ‘bal 
roulant’ op, de versierde boerenwagen die op 
de laatste dag van het dorpsfeest door het dorp 
trekt en her en der aanlegt voor een apéro.   
De rest van augustus was het lekker druk, een 
mooie mix van mensen die een weekje vakantie 
kwamen vieren en hun eigen weg gingen en 
vrienden die huis en tuin bevolkten.  
Op een gegeven moment hadden we 19 gasten, 
en het kon allemaal. Wel een beetje druk soms, 
maar errug gezellig. 
 
Onderwijl ging de verbouwing van de studio 
door. Vanaf september in volle vaart. Het plan 
was de studio eind september gebruiksklaar te 
hebben voor twee muziekactiviteiten. En dat is 
gelukt! Begin september joeg de wind nog door 
het gebouw. Eind september waren de 
buitenmuren afgebouwd, de glaspui geplaatst 
en een betonvloer gegoten. Jerome, die hier al 
twee jaar met de verbouwing helpt, volgt een 
opleiding tot timmerman/dakdekker, en heeft 
als examenwerkstuk mooie driehoeksramen 
gemaakt voor de achtergevel van de studio.   
Na provisorisch isoleren kond er met behulp van 
een elektrische bouwkachel uitstekend worden 
gerepeteerd.  
De eerste groep was Prime Time Club, die drie 
dagen repeteerde en optrad tijdens het festival 
FamiliJazz in Guise. Twee weken later hadden 
we workshopleider Paul Weiling te gast, die 
met acht muzikanten aan het werk ging. Met 
als thema duo- en trioimprovisatie werd (bijna) 
professioneel naar een optreden toegewerkt. 

Niet van de minste soort: het jazzfestival in 
Guise, op zo’n 30 kilometer van ons, stelde 
tijdens het slotconcert een uur op het 
hoofdpodium beschikbaar voor de 
einduitvoering van deze ‘masterclass’. Peentjes 
zweten van tevoren, maar het lukte uitstekend 
om een vol theater met betalend publiek een 
uur lang te boeien. Het optreden viel zelfs zo 
goed, dat de hoofdact de deelnemers 
uitnodigde voor een jam met publiek, als 
afsluiting van het festival. Knap werk, van de 
deelnemende muzikanten én van Paul Weiling! 
 
Na deze mijlpaal in de ontwikkeling van ‘studio 
Harcigny’ was het alweer half oktober. Tijd om 
even rust te nemen en aan de zaken in 
Nederland te denken, want die gaan natuurlijk 
ook gewoon door. In de herfstvakantie 
bivakkeerde nog een wandelgroep bij ons, er 
waren huurders voor een week – en daarna 
werd het eindelijk even rustig.  
Tijd om het allemaal even te laten zakken. Het 
huis is klaar, de studio grotendeels ook. Die 
moet nu van binnen nog geïsoleerd worden, 
maar dat doen we in het voorjaar. Tegen de 
zomer moet de studio niet alleen bruikbaar zijn 
voor groepsactiviteiten, maar ook als 
appartement. Dan het terras nog, en dan zijn 
we er weer ‘helemaal klaar voor’. ) 
 
Nu bereiden we ons voor op de al bijna  
traditionele decemberinvasie. Er lag hier al een 
pak sneeuw van 25 centimeter,. Nu vriest het 
weer bij een knalblauwe lucht.    
 
Veel groeten,  Frank en Lonnie 
 
www.studioharcigny.nl 
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