
Mille 
Rêves

Een inspirerende ZANG- en DOE week 
in een omgeving van rust en ruimte. 
Iedereen is van harte welkom bij deze zangweek in Frankrijk, ook als je 
geen ervaring hebt met zingen.  

   De Zangworkshops worden begeleid door twee professionele 
zangdocenten. 

   Het ochtendprogramma staat in het teken van samen liedjes zingen; 
klassiek, cabaret, popsongs en rocknummers. Het middagprogramma 
geeft ruimte voor individuele begeleiding in een kleinere groep. De 
docenten koppelen lekker zingen aan inzicht in je eigen stem. 

Geheel verzorgd op vakantie en daarnaast ook nog eens actief bezig zijn: 
zingen, wandelen, fietsen, mozaïeken, mindfulness, koken met kruiden.
Lekker buiten in de natuur met een groep gelijkGeStemden. 
C’est simple: gewoon DOEN.

Voorzieningen
-  Logies op basis van  

twee personen per slaapkamer
- Max. 16 deelnemers
- Diverse relax- en ontspannings- 
 mogelijkheden
- Piano en instrumenten aanwezig
-  Lakens en beddengoed aanwezig
- 1 Ha. tuin, boomgaard en land

Optioneel
- Eigen slaapkamer mogelijk  
 (toeslag € 150,-)
-  Massage op basis van uurtarief

36 Grande Rue • 52500 Gilley • Haute Marne • Frankrijk

Zomerzang

www.millereves.nl*  Meer informatie:
 06 27 59 68 26

2017week

Arrangement
-  6 overnachtingen, inclusief ontbijt, 

lunch en driegangen-diner
-  Keuken kan met allerlei eetwensen 

rekening houden
-  Zingen van 9.30 tot 12.00 en van 

13.30-16.00
- Woensdag vrije dag
-  Aanvullende activiteiten:  
 - Workshop Mindfulness
 - Workshop Koken met de natuur
 - Workshop Mozaïeken
 - Fietsen/wandelen met GPS

675,-   p/p*

zondag 6 aug.     tm    zaterdag 12 aug.



Een inspirerende ZANG- en DOE week 
in een omgeving van rust en ruimte.

Jacqueline Fleskens is mu-
ziektherapeut, theatermaker, 
docent muziek en gediplo-
meerd zangdocente in de 
Complete Vocal Technique. 

Zij weet als geen ander de vei-
ligheid te creëren waardoor je kan zingen als 
nooit te voren. Haar humor, enthousiasme en 
kundigheid zijn uniek! Naast duidelijke uitleg 
en oefeningen over oa. ademsteun, kleur, 
bereik werkt Jacqueline met elke deelnemer 
aan zijn eigen lied.

Iedere stem is uniek. Jouw 
eigen stemgeluid naar  
voren laten komen en 
laten versmelten tot  

een koorgeluid is de specia-
liteit van Sven Keet.  

Met moove & groove oefeningen 
(Rhythmic Choir Conducting-technieken) 
probeert hij koren niet alleen harmonisch, 
maar ook ritmisch goed te laten klinken.

Zowel Sven als Jacqueline zijn geschoold op het  
conservatorium van Amsterdam en hebben elkaar ontmoet tijdens de studie Complete 
Vocal Technique in Denemarken. Ze spelen beide ook piano, gitaar, percussie. Sven ook 
drums, bas en trombone. En zullen ook zo de week op een muzikale manier begeleiden. 
We sluiten de week af met een optreden in het kerkje van Gilley. 
Neem een instrument mee voor ‘s avonds bij het kampvuur. 

Kom deze zomer naar onze zinderende 
Zomerzangweken. In een oase van rust 
en ruimte in de rurale omgeving van de 
Franse Haute Marne; onder de rook van de 
ommuurde vestingstad Langres; ingesloten 
tussen de Bourgogne en Vogese.

Geheel verzorgd op vakantie en 
daarnaast ook nog eens actief bezig zijn 
(zingen, wandelen, fietsen, mozaïeken, 
mindfulness, koken). Lekker buiten in de 
natuur met een groep gelijkGeStemden. 
C’est simple: gewoon DOEN.

    Workshop Zomerzang

     Hôte/hôtesse

We zijn deze week op bezoek bij Monique Vollering en Eric van Casteren, eige-
naren van Mille Rêves. Samen met Ria en Rien Wittenberg delen zij een passie 
voor het bij elkaar brengen van mensen en ideeën in een mooie ambiance.

Monique (ex-docent) en Eric (vormgever) voeren in Den Haag het huiskamerrestaurant 
Etenensuite. Ria runt in Oss de vegetarische aanschuiftafel Van allus un Bietje, en is 
daarnaast gepassioneerd fietser. Rien is enthousiast zanger en heeft in diverse koren 
gezongen.
Het besef dat voeding, maar ook zingen verbindt heeft hen doen besluiten deze Zomer-
zang Doe-week te organiseren. Lekker zingen, heerlijk eten, met elkaar dingen doen. 

De zangweek vindt plaats bij Mille Rêves, een plek waar iedereen zijn dromen waar kan 
maken. Het is een grote, authentieke boerderij met een aanpalend Maison de Soeurs op  
1 ha. land. Het ligt in Gilley, een dorpje in het zuiden van de Haute Marne (N-O van Frank-
rijk), nabij de ommuurde vestingstad Langres (ca. 680 km afstand van Utrecht).

Naast het zingen staan er meer 
activiteiten op het programma.
Van 17.00 tot 19.00 uur (behalve woensdag):

 Beata Mazurek is intuïtief masseuse. Ze reist over 
de hele wereld om haar cranio sacrale massages te 
geven aan hen die er behoefte aan hebben, veelal aan 
professionele dansers. Beata verzorgt deze week een 
workshop en geeft in de avonduren behandelingen.

Het gebied van de Haute Marne is zeer vruchtbaar en 
bosrijk. Er groeit veel fruit en er zijn veel kruiden te 
vinden. We koken met de ingrediënten die de natuur  
ons biedt.

Naar keuze mogelijk:
- Fietsen/wandelen met GPS
- Workshop mozaïeken
- Kampvuur, zing en swing!

    Workshop Mindfulness

    Workshop Koken met de natuur

“Jacqueline en Sven  
koppelen lekker zingen aan 

inzicht in je stem.”

www.millereves.nl*  Informatie 
 en boekingen:


