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Veel kinderen komen al jaren naar Fontaines en 
zijn nu tieners. Ook voor hen zijn er nog steeds 
genoeg uitdagende activiteiten te doen. Sport 
en spel blijft natuurlijk voor iedereen leuk. En 

het ochtendprogramma kan 
sportief of creatief worden 
ingevuld: met mountainbiken 
of een uitgebreide creatieve 
cursus, zoals vilten. 's Middags 
en 's avonds ontstaan er vaak 
'handwerkclubjes'; kinderen die 
spontaan aan de slag gaan met 
wol, breiring of haaknaald. En 
wat blijkt? In veel gezinnen wordt 
er inmiddels ook thuis vlijtig 
gebreid of gepunnikt!

Voor de data van de gezinsvakantieweken, zie de 
website (www.fontaines.nl → gezinsweken)

De wolbak was aan 
het einde van de 
vakantieweek leeg!

Shawls of mutsen maken op een grote punnik-ring werkt aanstekelijk. Voor meisjes en jongens!

Ook een aantal moeders ging vlijtig aan de slag.

Veel te doen Voor alle leeftijden

Geneeskruiden
weekend

kIndEractIVItEItEn

EEn andErE ManIEr OM 
naar 'gEwOnE' blOEMEn tE kIjkEn

Verslag & Inspiratie
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nieuw in 2013 is het geneeskruidenweekend in 
Fontaines. Hoe ziet het programma er uit? 
’s Ochtends maken we een plantenwandeling 
met een antroposofisch huisarts/kenner van 
geneeskrachtige planten. In de middag verbinden we 
ons met een specifieke plant door er kunstzinnig mee 
aan de gang te gaan. ’s avonds vertelt Ferdinand hoe 
kunstenaars omgaan met het thema planten in de 
kunst. En ja, ook de maretak, die groene bollen in de 
bomen, hebben een geneeskrachtige werking! 

Voor meer info, zie www.fontaines.nl

Nieuw in 2013
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Ook in 2013 zal Fontaines St. clair vier 
nachten lang zangers gaan herbergen. In het 
Pinksterweekend zal gedurende drie dagen 
worden gewerkt aan divers madrigaal repertoire. 
Maestro luca Marenzio staat centraal in deze 
workshop. niet alleen op eigen bodem heeft 
Marenzio invloed op een jongere generatie 
componisten. tot in de lage landen, duitsland en 
Engeland reikt zijn Italiaanse invloed. de klanken 
van  madrigalen van onder andere Monteverdi, 
Hassler, dowland, Sweelinck en Marenzio zullen 

de rijke akoestiek van het sfeervolle kerkje in 
Fontaines St. clair tot zijn recht laten komen.

ben je zanger, zing je graag madrigalen en kun je de 
diverse werken thuis goed voorbereiden? 
Vraag dan de flyer 'Maestro Marenzio' aan via kind-
en-muziek@fontaines.nl of stuur een berichtje naar 
joost van der linden via: info@joostvanderlinden.nl

datuM worksHoP:
Van 16 t/m 20 mei 2013 (Pinksterweekend)

Musiceren Met MadriGalen 
o.l.V. joost Van der linden

Workshop



Fontainer Nieuwsbrief
winter 2012

Ferdinand en Ina Pieterse
7 Rue du Paquis

55110 Fontaines St. Clair
tel. 0033 3 29 857860 (Fr)
tel. 0031 10 4526570 (NL)

kind-en-muziek@fontaines.nl
www.fontaines.nl

on
tw

er
p:

 g
ab

yd
am

.n
l

...Van een ZoMerse Herfstweek

Ja echt, tijdens de paddestoelen-
wandelingen werden de t-shirtjes 
uitgetrokken, zo warm was het. 

De kleintjes gaan slapen….. 
en brengen elkaar met 

een lantaarntje naar huis 
in het donker.

In de avondschemering met z'n allen 
bij het kampvuur. Kastanjes poffen 

en zingen bij de gitaar van Opa Jan. 

Verslag...

Een sprankelend, liefdevol Nieuwjaar! 


