
Net als op gewone ruiterkampen krijg je voor de hele week een verzorgpaard of pony en rijden we elke dag. 
Maar wat maakt Jam-Camp! dan zo uniek? 

Jam-it! Studios brengt verschillende disciplines bij elkaar. Jam-Camp! is namelijk een ruiterkamp die tegelijk loopt 
met het muziek/film kamp van Jam-it! Studios. We hebben dus een paarden programma en een muziek en film 
programma, maar ook een gezamenlijke programma met leuke workshops, spelletjes en een gaaf eindopdracht. Het 
leuke aan Jam-Camp! is dat je als deelnemer ervoor mag kiezen om mee te doen aan een activiteit van het andere 
programma. Zo mogen de deelnemers van het ruiterkamp meedoen aan een studio workshop en de deelnemers van 
het muziekkamp een rijlesje volgen en dit volgens het motto: alles mag, niks moet! 
 
Onze workshops worden door echte kenners en professionals gegeven. Het voltige workshop wordt bijvoorbeeld 
gegeven door Nienke de Wolff die al een paar jaar met haar paarden en teams op het CVI staat. 

Andere workshops naast de gewone dressuur en springlessen, spelletjes en buitenritten zijn bijvoorbeeld de Jockey 
Cursus gegeven door rijders die internationaal in de koers rijden, een (zeer veilige) zadelmak workshop verzorgd 
door ZadelmakService.nl, Vrijheidsdressuur, Mennen, Acteren met Paarden en touwhalsters maken om er maar een 
paar te noemen. 

We hebben ook altijd leuke verrassingen. Zo werd vorig jaar bij het kampvuur muziek gemaakt door Laura van 
Kaam, winnares van The Voice Kids, die ook meeging op buitenrit. 
Tevens hebben wij (semi-)professionele muziek en film producers van Jam-it! Studios op het kamp die een onwijs 
mooie film gaan maken. En als je acteren leuk vindt, of stunts, of misschien heb je wel muzikaal talent, verwerken we 
dat er zeker in! 
We kunnen hier heel lang en enthousiast over doorgaan want zelfs het eten wordt voorbereid door een kok van de 
Marriott Resort op Curacao, maar bezoek vooral onze site of contact ons voor meer info!

Waar en Wanneer? Voor Wie?  
Manege ’t Hoefijzertje Iedereen tussen 8 en 16 jaar 
Oranjekanaal Zuidzijde 6 Je wordt ingedeeld op leeftijd en rijniveau 
9433 TG, Zwiggelte
 
Geen vervoer? Neem contact op met ons!  Website: www.Jam-Camp.nl

Email: info@jamitstudios.nl
Week 1: 6 t/m 11 augustus 2017 Tel.: 010-3072880
Week 2: 13 t/m 15 augustus 2017 Facebook:  www.facebook.com/jamcampnederland 
 
Wat kost het?
Deelname aan Jam-Camp! kost 395,- Euro voor 6 dagen 
met overnachting, een verzorgpaard, rijlessen, heerlijke 
gerechten, ontzettend gave workshops van echte kenners 
en professionals maar vooral een onvergetelijke tijd!

 

http://www.Jam-Camp.nl
http://www.facebook.com/jamcampnederland

