We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10

ADRESGEGEVENS
CULTUURHOSTEL "BED MUZET"

Volmolenstraat 65
2500 Lier
Tel.: +32 (0)3 488 60 36
lier@vjh.be
Auto:

•

vanuit eender welke richting, neem de ring rond
Lier, richting MOLPOORT.

•

ter hoogte van de MOLPOORT (kruispunt richting
Aarschot), neem richting centrum

•
•

rechtdoor, over brug (Nete) tot aan rond punt

•

na 100 meter ziet u een ruime parking. Bed Muzet

neem op het ronde punt de 2° afslag rechts
richting ‘centrum - parking Gasthuisvest’
ligt helemaal links op de grote parking

GPS-tip: geef Gasthuisvest in Lier in (dat is de parking
voor het hostel).
Trein:

•
•

neem de trein tot Station Lier
verlaat het station (Leopoldplein) richting
Antwerpsestraat

•
•

blijf rechtdoor gaan tot aan de Grote Markt
loop rechtdoor en ga de brug over richting
Rechtestraat / Sint-Gummaruskerk

years. We to anyone who will listen to us.
They helped us reclaim over 700 square
feet of our house!” - Annie D.

•

aan de Sint-Gummaruskerk: het Kardinaal

ZOMERSTAGE VIOOL
ERIK SLUYS

Mercierplein oversteken tot aan de smalle
wandelweg

•

blijven volgen tot aan grote, zwarte smeedijzeren
poort. Dit is de ingang van de kloostertuin die leidt
naar het onthaal van Bed Muzet

Lier, 5 t/m 12 augustus 2018

Cultuurhostel
Bed Muzet
We logeren in de hostel ‘Bed Muzet’, gesitueerd in de
groene oase rond de muziekacademie. Dit is pal in de
historische binnenstad, vlakbij de St Gummaruskerk,
de Zimmertoren en de Grote Markt.

Stage
De stage gaat door in de Academie voor muziek,
woord en dans in Lier. Concreet:
•

Iedere leerling krijgt minstens 5 lessen van
Erik Sluys.

•

Tijdens de hele week is er voor elke student
een oefenlokaal beschikbaar (van ‘s morgens
tot ‘s avonds).

•

Op zondag 12 augustus 2018 is er om 11 u
een slotconcert in de auditiezaal van de muziekacademie.

•

Er worden maximum 12 deelnemers toegelaten.

Activiteiten
Naast het musiceren bieden wij volgende activiteiten aan:
•

Zwemmen in het subtropisch zwembad van
Lier.

•

Kajakken op het Netekanaal.

Bed Muzet is ondergebracht in een recent gerenoveerde vleugel van het voormalige klooster van de Zwartzusters.

•

Fietstocht langs de Nete met eigen fiets.

•

Busken in de binnenstad.

Tarief

.
.

De kostprijs van de stage bedraagt 550 EUR per
persoon.
In dit bedrag is het volgende inbegrepen:

•
•
•

Logies, gebruik infrastructuur muziekacademie.

•

Uitstappen.

Alle maaltijden, tien- en vieruurtje.
Minstens 5 lessen van Erik Sluys en pianobegeleiding door Katsura Mizumoto tijdens concert.

Inschrijven
Stuur uiterlijk op 21.05.2018 een e-mail
naar: sluys.erik@gmail.com

Praktisch
•
•

Aankomst op zondag 5 augustus 2018 van
9 tot 9.30u. Lessen starten om 10 uur.

Voorschot: 250 EUR (tegen 21 mei 2018)
Saldo: 300 EUR (tegen 15 juni 2018)
Rekening : IBAN BE68 0017 4544 0834
op naam van Brussels Sinfonietta vzw

Einde stage: zondag 12 augustus 2018 na
het concert.

Binnenkoer van hostel

