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Onze voorjaarsnieuwsbrief is 

een Zomerbrief geworden Lees 

wat we in de meivakantie al-

lemaal voor elkaar hebben ge-

kregen en bekijk de fotorepor-

tage. Met een overzicht van de 

activiteiten komende zomer… 

Krijg je ook zin in de zomer? 

Wij wel! 

 

Frank Siddiqui en  

Lonnie Stegink 

www.studioharcigny.nl 
 

FR: 9 Rue du Petit Lugny 

02140 Harcigny, Frankrijk 

NL: Eikenweg 58-C 

1092 CB Amsterdam 

Telefoon: +31-6-1647 6847 

E-mail: info@studioharcigny.nl 

 Nieuwsbrief 17  -  Zomer 2014   

De zevende zomer, alweer... Met zes workshops en activiteitenweken 
ziet het programma van onze Summerschool er weer uit om van te  
likkebaarden...   
Naast schrijver Ton Rozeman en saxofonist Ruud Bergamin hebben we  
drie nieuwe muzikale workshopleiders te gast:  Thomas Kwakernaat, 
Albert van Veenendaal en Ines Leijen. Het reiskoor van Ines  telt ruim 20 
leden en opent dit jaar het dorpsfeest. Verschillende optredens in het 
dorpscafé maken van Harcigny een place to be.     
We noemen Harcigny een inspiratiewerkplaats. Je moet lef hebben om 
in crisistijd een duurzaam, creatief bedrijf op te willen zetten. Maar 
hoeveel meer plezier haal je uit wat je zelf maakt, met elkaar.   
Dit najaar gaan we een vereniging oprichten rond de summerschool. 
Het streven is een duurzaam bedrijf met vele eigenaren. Veel kleintjes 
maken één grote - zo doet een bank het ook, maar wij willen de winst 
anders gebruiken. Delen, leren en creëen. Met die inspiratie kijken we 
uit naar heerlijke creatieve zomer…  
 

De eerste in Harcigny opgenomen CD is uit! ‘From Grace’ bevat  tien prachtige eigen 
songs van de groep Gravel Town (Hans Glerum, Mark Lubeek, Martijn en Michel Eb-
ben).  De schurende stem en melancholieke teksten van Michel Ebben doen denken 
aan Tom Waits en David Byrne. Uitgebeende bluesachtige indie-rock van subtiel tot 
vuig, je blijft er naar luisteren. Een winters beeld Studio Harcigny siert de binnenkant 
en onze kat Sancy (god hebbe haar ziel) is in het tekstboekje vereeuwigd. Je kunt 
‘From Grace’ beluisteren en downloaden op: http://www.graveltown.com/media  

1e in Harcigny opgenomen CD uit! 

OPEN ZOMERWEEK 19-26 JULI – KOM LANGS! 
 

Voor wie geen workshop wil volgen en/of weinig vakantiegeld heeft 
houden we van 19 tot 26 juli een Open Zomerweek. Wandelen, ka-
noën, samen koken en eten, kamperen of logeren… alles kan. 
Kinderen welkom en Vrienden van Harcigny krijgen extra korting. Wie 
weet gaan we nu echt beginnen met die boomhut in de grote 
kersenboom.  Meer over deze week op de website. 

VOLG ONS OP FACEBOOK 

http://www.studioharcigny.nl/
http://www.graveltown.com/media
http://studioharcigny.nl/wordpress/?page_id=6656
http://www.facebook.com/StudioHarcigny
http://www.facebook.com/StudioHarcigny


Michel Touche is voor de 

komende vijf jaar burge-

meester van Harcigny. Na 

een bloedstollende ver-

kiezingsrace met een op-

komst van 94% (!) won hij 

het van zijn ultraconser-

vatieve tegenkandidaat.  

Mazzel voor ons, want 

zijn opponent houdt niet 

van buitenlanders  en wilde het 

kleine beetje cultuur de nek  

omdraaien. Michel, een 

‘immigré’ uit Parijs, kennen we 

goed. Hij vindt cultuur geen flau-

wekul en we kunnen met hem 

samenwerken. Niet alleen het 

dorpsfeest in augustus zal blij-

ven, maar ook het evenement 

dat wij daar altijd organiseren 

voor het dorp. Dit jaar wordt dat 

een optreden van het koor van 

Ines Leijen, die eind juli naar 

Harcigny komt. 
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ZOMER 

ACTIVITEITEN 2014 
 

29 JUNI – 6 JULI  

JAZZ&LATINWEEK  

THOMAS KWAKERNAAT 
 

6 - 12 JULI 

SCHRIJFWEEK TON ROZEMAN 
 

13 - 19 JULI  

JAZZKLAS  

ALBERT VAN VEENENDAAL 
 

19 - 26 JULI  

OPEN VAKANTIEWEEK  
 

26 JULI - 2 AUG  

KOORWEEK INES LEIJEN 
 

16 - 23 AUG  

JAZZWEEK  

RUUD BERGAMIN  

Klusvakantie... 
Tijdens de werkweek in de meivakantie hebben 
we ongelooflijk veel kunnen doen, dankzij hulp 
van een zevental vrienden. David, Willem, Al-
bert, Jannie, Martha, Evert en Monique hebben 
geholpen bij het onderhoud van de bloemen-
tuin (het ‘kijkgroen’), het egaliseren en 
zaaiklaar maken van de voormalige moestuin, 
het beitsen en afwerken van de hoogste balken 
in de studio en het isoleren en afwerken van de 
Abri, ook bekend als tuinhuis of Portacabin. 
Deze is nu bevorderd tot Belvedère Planken-
daal.   
Zie de uitgebreide fotorepo !  

Met Gerrit en Fronie de Lijs-

ter heeft Studio Harcigny er 

twee nieuwe Vrienden bij én 

een mooie 3/4 contrabas. 

Onder de naam Arriba impor-

teert Gerrit eersteklas gita-

ren uit Spanje. Uit Tsjechië 

had hij drie contrabassen van 

het merk Strunal staan. Eén 

daarvan mochten we voor 

een vriendenprijsje kopen 

voor de studio.  

Txs Gerrit en Fronie! 

Vrienden én een contrabas erbij 

www.arribamuziek.nl 

https://picasaweb.google.com/Harcigny/HARCIGNYAPRILMEI2014
http://www.arribamuziek.nl/
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VERHUUR VAN HUIS EN STUDIO 
Het huis en de studio kunnen gebruikt worden door 
groepen of mensen die een lang weekend of een week 
willen komen repeteren, schrijven, maar ook door wie 
juist rust zoekt en van de omgeving wil genieten. Jullie 
zijn van harte welkom. Wij vragen een bescheiden ver-
goeding. Kijk op de website voor de mogelijkheden of 
bel gewoon even. 

 

VRIENDEN VAN HARCIGNY 

Draag je Studio Harcigny  een warm hart toe? 

Met jouw betrokkenheid kun je ons steunen. 

Een jaarlijkse bijdrage (financieel of in natura) 

geeft je verschillende extra mogelijkheden. 

Ook Vriend/Vriendin worden?  

www.studioharcigny.nl/Vrienden van Harcigny  

Vakmanschap: leren potdekselen  

De  portacabin die we vorig jaar heb-

ben geplaatst heeft een houten bekle-

ding gekregen en is nu omgedoopt tot 

´Plankendaal ´ Dit hebben we gedaan 

op de traditionele manier van de 

streek, net als de studio, met iepen-

hout (‘aulne’ op z’n Frans). Iepenhout 

is zacht en makkelijk te bewerken als het 

vers is. Na droging wordt het taai en 

hard. Versgezaagde planken slaan oranje 

uit door een grote hoeveelheid tannine, 

die nsecten op een afstand houdt.  De 

‘Scierie Mobile’ gaat na de bestelling op 

zoek naar geschikte bomen, kapt ze en 

levert ze drie weken later af. 

De planken ‘potdeksel’je van onder naar 

boven,  met het hart van de planken (de 

kern van de boom) aan de buitenkant , 

zodat het hout in de goede richting kromtrekt en er geen kieren 

ontstaan. Bij het verlengen van de planken komt de naad schuin 

tegen de overheersende 

windrichting in, zodat de 

regen er moeilijker tus-

sen komt. En dan heeft 

elke timmerman zo zijn 

manier om de details af 

te werken en zijn hand-

tekening te zetten... 

vóór 

Donaties en uitbreidingsplan 

●Tuinhuis Plankendaal is deel van het uitbreidingsplan. 

Met betere kampeervoorzieningen en meer privé 

slaapgelegenheid op eigen terrein kunnen we meer 

comfort bieden en grotere groepen verwelkomen. In 

een tuinhuis heb je helemaal een eigen plek. We zijn 

van plan er nog twee bij te zetten.  

●De eerste fase van de uitbreiding omvat ook  een 

aanbouw met sanitair, aan 

de achterkant van het huis,  

ook bereikbaar vanuit de 

tuin. Maar dat vergt wat 

meer voorbereiding.  

 

●Het uitbredingsplan kost 

in totaal 15.000 euro. Voor 

de eerste fase van het plan 

kregen we vorig jaar al voor 

7.000 euro aan donaties bij 

elkaar.  Ina, Jannie, Ella, Ab, 

Julia, Hermine en Hester, 

David en Willem: jullie na-

men worden z.s.m. met een 

gloeiende spijker  in de 

planken van het eerste tuin-

huis gebrand…  

 

Het idee achter Harcigny is om met een grotere groep mensen 

een bijzondere plek op te bouwen, waar actief geleerd, gewerkt 

en ge(re-)creëerd kan worden. Het hart daarvan is de Summer-

school, waar we muzikanten, schrijvers en 

andere creatieven uitnodigen om workshops 

te geven.  

Vereniging i.o.  
In het najaar  gaan we een vereniging oprich-

ten om de Summer School meer draagvlak te 

geven. De activiteiten staan centraal, maar de 

vereniging gaat ook onderzoeken hoe door 

coöperatief investeren uitbreidingen kunnen 

worden gerealiseerd. Misschien kunnen we 

later nog een ander huis aankopen en opknap-

pen. Door vergrijzing  komt er genoeg vrij. Dat 

is niet alleen mooi en zinvol werk, maar het 

geeft ook economische mogelijkheden. Voor 

het nemen van een participatie met gebruiks-

rechten bijvoorbeeld. ’t Is maar een idee...    

We zijn benieuwd waar we over 10 jaar staan, 

Meebouwen aan een unieke plek? 

Open Week 19 - 26  juli: 

Wees Onze Gast!  

http://studioharcigny.nl/wordpress/?page_id=4795
http://studioharcigny.nl/wordpress/?page_id=124

