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Lieve Vrienden,
Er is in Harcigny weer veel moois gebeurd
afgelopen zomer. De wandelweek in augustus was
een groot succes. Muziekgroep Prime Time
repeteerde in september drie dagen in Harcigny
en gaf een daverend concert, waarover in het
dorp en omgeving nog weken werd nagepraat.
In november maken we een begin met de
verbouwing van de schuur tot een
atelier/oefenruimte – zeg maar ‘studio’...
In april was de verbouwing van het huis afgerond.
Dat was nog even flink aanpoten, want de eerste
wandelgroep zou in het Paasweekend komen. Net op
tijd konden we de verfblikken wegbergen en de
workmate inklappen. Een leuke ervaring: voor het
eerst ‘vreemde ‘ mensen die hun weg zoeken en
vinden in en om het huis. Deze ‘proef-groep’ genoot
van prachtig lenteweer, het huis en de wandelingen.
Natuurlijk niet zonder subtiele aanwijzingen om hier
en daar nog wat verbeteringen aan te brengen.
De verbouwing klaar, dat was even wennen, maar
gelukkig viel er nog wat af te werken… trapgat,
vensterbanken, balken beitsen, lampen ophangen,
schilderen, deur ophangen. Zo langzaamaan wordt
het steeds mooier en prettiger.
Wandelweek
De wandelweek geleid door Ina en Teddy, eind
augustus, was een groot succes. Het huis bleek 13
gasten goed aan te kunnen. Lewellyn, Teddy en
Lieke kampeerden onder de appelbomen en het
beviel prima, compleet met hangmat. De uitgekozen
wandelingen bevielen erg goed. Er werd stevig
aangestapt, elke dag zo’n 20 km. Na afloop was er
het diner, meestal in de tuin.
De vrije woensdag werd door sommigen benut voor
een bezoek aan Reims. Anderen kozen voor een
kanotocht over de Oise. Met als afsluiting een
bezoek aan de cidermakerij/proeverij van de

buurman en een lekker maal in een ‘restaurant a la
ferme’ in Burelles, een schilderachtig dorp in
buurt. Dit gaan we komende zomer zeker weer
doen! Het eerstvolgende wandelweekend zal met
Pinksteren 2010 zijn.
Jammer genoeg moest Frank de week afbreken,
omdat Lonnies vader, Ab Stegink (91), overleed. Het
kwam niet onverwacht, maar was toch verdrietig.
Ongeveer een week na de begrafenis zijn we weer
naar Frankrijk vertrokken. Twee weken echt
vakantie! Hiervan hebben we vijf dagen gefietst ten
zuiden van Harcigny, in ons departement Aisne. Het
gebied rond de steden Laon en Soissons is bijzonder.
Het stroomgebied van de Aisne, het uitgestrekte
Forêt de Saint Gobain, weidse uitzichten. Daar
tussendoor loopt de ‘Chemin des Dames’, in de
Eerste Wereldoorlog een scheidslijn tussen Duits en
geallieerd gebied. Laon, op 45 kilometer van
Harcigny, was de hoofdstad van de Merovingers. Een
enorme vesting op een platte berg die hoog oprijst
boven de omringende velden. De middeleeuwse stad
is grotendeels bewaard. Vanwege twee vroeggotische kerken, met beeldhouwwerk dat je nergens
anders ziet, wordt Laon ‘la montagne couronnée’
(‘de gekroonde berg’) genoemd.
Knalconcert
In september kwam Franks band, ‘Prime Time’, naar
Harcigny. Met zeven mannen en twee vrouwen
hebben we drie dagen intensief gerepeteerd, en dat
wierp vruchten af. Zondags traden we op in de grote
feesttent op het dorpsplein. François, een bevriende
musicus uit Harcigny, had de organisatie goed
aangepakt. Vooraankondigingen in lokale kranten
zorgen voor behoorlijke aandacht. Geluid en licht
waren prima geregeld. Het resultaat was een
knallend concert voor tachtig man. Niet alleen
speelden we als zelden tevoren, ook het publiek was

wildenthousiast. Ook de organisatoren van een
jazzfestival in de buurt waren aanwezig. Na het
optreden nodigden zij ons meteen uit om volgend
jaar op het jazzfestival in Guise te spelen. Voor de
band was het een dikke inspiratie, we maken alweer
allerlei plannen voor komend seizoen.
Nieuwjaarsfeest…?
Het opstarten van workshops blijkt meer investering
te kosten dan gedacht. De scriptie- en de
scenarioweek konden, ondanks uitgebreide
marketing, niet doorgaan. Een tegenvaller, maar
niemand zei dat het makkelijk zou gaan. Achteraf
was het ook weer niet zo gek, want beide workshops
waren gericht op kleine, specifieke doelgroepen. De
tussenstand is dat we dit najaar rustig aan doen en
goed gaan nadenken over de workshops voor volgend
voorjaar en zomer. Verder gaan we de ‘vrienden van
Harcigny’ maar eens inventariseren, om te kijken
wie belangstelling heeft voor een jaarlijks feest en
andere activiteiten in Harcigny, en daar iets aan wil
bijdragen.
Van 15 november tot 22 november organiseren we
een werkweek. Tussen kerst en Nieuwjaar zijn we er
ook. We gaan proberen met Oud en Nieuw een feest
voor de ‘Vrienden van Harcigny’ te organiseren.
Anders wordt dat het voorjaar…
Tot zover onze berichten voor dit moment. Nader
bericht over komende activiteiten (en de
verbouwing van de schuur tot studio) volgen. Wie
zin heeft om in de novemberweek een handje te
helpen en/of langs te komen: laat het weten.
Veel groeten, Frank en Lonnie
www.studioharcigny.nl
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