
Beste nieuwsbrieflezer,   

Studio Harcigny kijkt terug op alweer de vijfde zome r als 
'inspiratiewerkplaats'. Schrijftrainingen, muziekwek en, 
wandelactiviteiten en enkele verhuringen, ondanks d e crisis 
kunnen we tevreden zijn.  
Begin december hoor je meer over ons programma in 
2014.Intussen werken we in de tuin, ontvangen we hu urders, 
helpers en creatieve gebruikers. We werken aan ons lokale 
netwerk en breiden de voorzieningen gestaag uit.  
 
Over hoe creatieve inspratie volgens ons tot 'nieuw e economie' 
kan leiden lees je meer onder ' Delen - Leren - Creëren '.  

In deze nieuwsbrief:  

• de volgende Werkweek (herfstvakantie) en de      Vriendenweek (december)   

• Activiteiten afgelopen zomer  

• Vrienden van Harcigny 

• hoe je via onze facebookpagina je creatieve netwe rk kunt vergroten  

Meedoen met een van de onderstaande activiteiten? V oor de kosten hoef je het niet te laten en vervoer 
kan meestal worden geregeld. Meld je spoedig aan vi a info@studioharcigny.nl ! 
 
 

LOPENDE EN KOMENDE ACTIVITEITEN  

• WERKWEEK 19 tot 27 oktober (Herfstvakantie)  
In de herfstvakantie bereiden we de volgende stap in de verbouwing voor: 
de uitbreiding van het sanitair en het maken van een doorgang naar de tuin. 
Iedereen is welkom om te helpen met schilderen (o.a. winterbeurt), werk in 
de tuin, paden aanleggen en ander licht werk. Als je 's morgens werkt 
zorgen wij voor het eten en ben je 's middags en 's avonds vrij. Actief en 
gezellig...! 
 

 
 
 
• VRIENDENWEEK 26 -31 december  
Van 2e kerstdag t/m oudjaar houden we onze traditionele Vriendenweek. Alle 
Vrienden van Harcigny zijn welkom voor deze sfeervolle week in donkere 
dagen, met accent op samen eten en genieten, open haard, eens lekker 
doorkletsen, spelletjes, een frisse wandeling...  Vol=vol, dus meld je snel aan! 
 
 

 
 
• WINTERMUZIEK: 1-8 januari en 9-16 januari  
De eerste twee weken van januari hebben we in Harcigny de eerste 
aflevering van Wintermuziek gepland: een ontmoeting van Franse en 
Nederlandse muzikanten. De eerste week begint met jams en repetities, 
vanaf donderdag worden opnames gemaakt. De tweede week worden de 
opnames verder uitgewerkt en aangevuld, en wordt een eerste mix 
gemaakt.  Deelnemers bekostigen samen de professionele leiding.  
Wil je er meer over weten of meedoen? Laat het snel  weten...! 

 
 

 



AFGELOPEN ZOMER  

• Schrijfweken volgens deelnemers een succes 
Dit jaar hebben we twee schrijfweken kunnen realiseren: non 
fictie-schrijven door journalist/redacteur Arjan Post en Korte 
Verhalen schrijven door schrijver Ton Rozeman. Een greep uit de 
reacties: 'Een mooie, inspirerende week, voor herhaling 
vatbaar'... 'Een intens creatief proces, voor je het weet is de dag 
om'... 'Bij het avondeten gaan de gesprekken nog altijd over 
schrijven, schrijvers, boeken, lezen'... Op reacties van 
deelnemers lees je ook hoe Christian van der Heijden de week 
van Ton Rozeman bezingt in twee hilarische sonnetten...  
 
 
 

• Optredens ZangWerkplaats en Jazzworkshop: roem in  wijde 
omtrek...  
Zowel de zangweek van Pim Brackenhoff  als de week jazzimprovisatie 
van Ruud Bergamin eindigden met succesvolle optredens in het dorp. 
Het zangoptreden in het kerkje werd vooral gewaardeerd door 
traditioneel georiënteerde ‘Harcignols’, zo’n 40 in getal. Vooral 'Too much 
I once lamented' van Thomas Tomkins en een solo van Jacqueline van 
Dongen kwamen goed uit de verf. 
 
 
 
 

Het optreden van de jazzworkshop van Ruud Bergamin  werd voor 
het eerst in het café van Bernard gehouden. Dat leidde tot een 
onverwacht grote opkomst en foto’s in twee locale kranten. De 
bolronde waard annex bakker bediende de tap en genoot met volle 
teugen, een bezoekster bracht zelfgebakken vruchtenvlaaien mee. 
Tot op straat werd er gedanst. Hou het in de gaten: beide 
workshops worden volgende zomer herhaald!  

 

 

• VRIENDEN VAN HARCIGNY 
 
Via de 'Vrienden van Harcigny', nu ruim 40 in getal, proberen we een 
grotere groep vrienden en belangstellenden te betrekken bij wat we in 
Harcigny doen. Het idee is dat je ons voor de duur van je Vriendschap 
jaarlijks iets geeft en van ons ook iets terug ontvangt. Meer info 
hierover vind je op Vrienden van Harcigny  

Meedoen via Facebook?  
Zit je op facebook? Vergeet dan s.v.p. niet om even 
onze facebookpagina   te bezoeken en deze een 'like' te geven. Via 
facebook versturen we regelmatig bericht over nieuwe activiteiten en 
andere inspirerende zaken.  

 
TIP: word Vriend of Vriendin van Harcigny door drie ma al per jaar onze aankondigingen op je eigen 
facebookagina te delen met vrienden. Je vergoot zo ook je eigen creatieve netwerk én je krijgt korting  op 
verblijf en activiteiten van Studio Harcigny! 
 
Zin om mee te doen? Laat het weten via info@studioharcigny.nl   

 

Volg Studio Harcigny op facebook  


