
 

 

Cello Academie Zutphen 
Muziek is een manier van leven, een pad dat om regelmatige oefening, studie en verdieping vraagt. 
Voor ambitieuze cellisten die dit pad willen gaan organiseert de Cello Academie Zutphen 
intensieve cursussen en studiedagen met afsluitende concerten op diverse locaties. Het Cello 
Festival Zutphen biedt deze studenten een podium.  

 
 

Leren met bezieling te musiceren en die bezieling te delen met het publiek. 
Docenten dagen studenten uit zich breed te ontwikkelen, als cellist, als musicus en als mens. Zo 
ontwikkelen zij zich tot musici, die bewogen en geïnspireerd muziek maken, en verder durven en 
kunnen gaan dan technisch goed spelen. Zij leren hoe zij de emoties die de muziek bij hen oproept 
over kunnen brengen op hun toehoorders en zich met hen te verbinden. 

 

Cello Academie Zutphen 
een initiatief van Stichting CelloWercken Zutphen 

 
een manier van studeren en spelen voor cellisten die zich verder willen ontwikkelen, als mens, als 

musicus en als cellist 

 

 
 
De Cello Academie Zutphen is een initiatief van Stichting CelloWercken Zutphen.  
 
Deze stichting biedt getalenteerde cellisten opleidingsmogelijkheden, de mogelijkheid cellisten uit 
binnen- en buitenland te ontmoeten en een podium. 
 
Naast de Cello Academie organiseert deze stichting eens in de twee jaar het Cello Festival Zutphen. 
 

“Bij de Cello Academie hoef ik me de hele dag nergens anders mee bezig te houden dan met 
cello-spelen – wat een luxe!” 



Opleidingen van hoog niveau en inspirerende lessen 
Docenten  

De docenten zijn bezielde musici, die model voor hun studenten staan en onder woorden brengen 
waarom zij doen wat zij doen. Zij hebben vertrouwen in de ontwikkeling van hun studenten en 
leggen de lat hoog. Zij bieden hen zowel uitdaging als veiligheid om te leren, om te experimenteren 
en op te treden.  

 

“De manier van lesgeven is een soort ‘slow teaching’. De docent maakt me bewust van hoe ik 
speel en hoe ik dat ook anders zou kunnen doen. Hij heeft echt tijd en aandacht voor me, en 
spreekt me aan op wie ik ben. Na iedere cello-week voel ik dat ik beter ben gaan spelen.” 

 

Kleinschalig 
Studenten leren van, met en aan elkaar in kleine groepen. Er zijn zowel individuele als 
groepslessen. Deze kleinschaligheid maakt het mogelijke dat docenten aandacht hebben voor elke 
student en voor ieders ontwikkeling als mens, musicus en cellist. 

 

Inspirerende omgeving  
De thuisbasis van de Cello Academie is Dat Bolwerck, een middeleeuws gebouw in de historische 
binnenstad van Zutphen. Het is een inspirerende omgeving, sober en vrij van afleiding. Er zijn 
ruimtes voor (groeps)lessen en voor zelfstudie. 
 

 

Voor wie? 
- getalenteerde conservatorium cellostudenten 
- jonge cello-talenten in de leeftijd tussen 8 en 15 jaar 
- beroepscellisten 
- (cello- en andere) vakdocenten, die geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed van de Cello 

Academie en de betekenis die dat heeft voor hun manier van lesgeven. 
- (ver)gevorderde amateurs 
De cursussen en studiedagen staan open voor cellisten en cello-studenten uit binnen- en 
buitenland. 

 
 

Meer weten? 
U vindt u informatie over de data van de cursussen en studiedagen op 

.  
Hier vindt u ook meer informatie over de opzet en uitgangspunten van de Cello Academie Zutphen. 
 

  

“Het contact met studenten uit al die verschillende landen is echt een meerwaarde van de Cello 
Academie. We hebben samen les, we spelen samen, we wisselen ideeën uit – wat is dat 
inspirerend!” 

www.cellowerckenzutphen.nl

	Mailen kan ook: info@cellowerckenzutphen.nl	
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