
Zomerstage ‘Oriëntaalse ritmes’ met Hilde De Clercq 

vrijdag 1 tot zondag 3 juli 2022 

We trekken voor deze editie naar het pittoreske Ronse, en bezetten het atelier van de ‘Hermessage’, 
pal onder de toren van de Sint-Hermesbasiliek, met het park aan de voordeur. De stage is open voor 
alle niveaus, ook beginners zijn welkom, er zijn instrumenten ter beschikking. 

Er wordt op vrijdag drie, op zaterdag en zondag telkens vijf uur gewerkt, waarbij volgende 
werkpunten aan bod komen 

 fysieke ritmische basisoefeningen, instrumentale basisoefeningen   
 technieken op darboeka, bendir, riq 
 oriëntaalse ritmepatronen 
 ontspannen in ritme en structuur, improviseren 
 oriëntaalse ritmecompositie 

We sluiten de driedaagse feestelijk af met een optreden op 3 juli rond 19u30u, Iedereen is welkom 
om vrienden en familie uit te nodigen. 

  

Praktische info 

Dagindeling vrijdag 
 

 Onthaal vanaf 13u30 

 Sessie 1: 14u-15u30 

 Sessie 2: 16u-17u30 

 Avondmaal: 18u30 

 Avond: vrij, samen muziek maken, de buurt 
verkennen, kletsen, rusten… 

 

Dagindeling zaterdag en zondag 
 

 Sessie 1: 9u30-11u  

 Sessie 2: 11u30-13u  

 Sessie 3: 14u30-15u30    

 Sessie 4: 16u-17u  

 Avondmaal: 18u30 
 Zaterdagavond: vrij, samen muziek maken, 

de buurt verkennen, kletsen, rusten… 
 Zondagavond: vrolijke afsluiter in de 

Hermessage rond 19u30 
 

 
Prijs:  
 

 Formule 1: 225,-€/3 dagen (incl lessen, logies, gebruik douche en 2 ontbijten, 2 lunches en 3 
avondmalen) 

 Formule 2: 180,- €/3 dagen (incl lessen, 2 lunches en 1 avondmaal) 

Je inschrijving wordt bevestigd na betaling van een voorschot van 100,-€, via overschrijving op 
rekeningnr BE15 4460 0787 5130 van Hilde De Clercq, met vermelding ‘Zomerstage 2022’. De rest 
van het bedrag wordt overgeschreven vóór 25 juni, op hetzelfde rekeningnr. 
 
Adres: Sint-Hermesstraat 1, 9600 Ronse 
Catering: alle maaltijden zijn vegetarisch 
Logies: Teike van de Hermessage stelt haar woning, naast het atelier, ter beschikking. Er zijn een 
aantal bedden en matrassen, er is voldoende sanitair. Breng je slaapzak of lakens mee, eventueel ook 
een slaapmatje of luchtmatras. Er is geen mogelijkheid tot logies in individuele kamers. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 juni 2022, per mail naar hhhilde@hotmail.com 
 


