CREATIEVE VAKANTIE
FRANKRIJK – PICARDIE
VRIJDAG 24 juli T/M VRIJDAG 31 juli 2015
Wakker worden in een heus kasteel, een uitgebreid ontbijt in
de kasteelkeuken en vervolgens in de luwte van het gebouw een
introductie op de les van de dag. Zo ziet ongeveer het begin
van een gemiddelde lesdag er uit tijdens deze creatieve
vakantie.
Wanneer je mee op reis gaat kies je óf voor een week lang
tekenen en schilderen óf voor acteren. De twee groepen starten
de lesdag gezamenlijk en ronden deze ook weer gezamenlijk af.
Het aardige is dat de beide docenten de week samen
voorbereiden en de onderwerpen voor de lessen starten dan ook
vanuit dezelfde thematiek. Aan het eind van de middag
bespreken de groepen elkaars werk. Uiteraard onder het genot
van een hapje en een drankje.
Acteren en schilderen zijn mogelijkheden om je te ontspannen
en scheppend bezig te zijn. Eén week geen zorgen over de
dagelijkse beslommeringen geven ruimte aan de creatieve
talenten die wij allemaal in ons hebben. Tijdens deze vakantie
staan experimenteren en het ontdekken van eigen en nieuwe
mogelijkheden dan ook voorop. Het landschap, de zee, de stad
of het dorp en zijn bewoners zullen ons hierbij inspireren.
Interesse in elkaars werk is een belangrijk aspect. De
cursussen zijn voor zowel beginners als gevorderden. Iedereen
krijgt persoonlijke aandacht.

INHOUD VAN DE CURSUS ACTEREN
In deze cursus maak je kennis met de verschillende aspecten
van acteren en theater maken. Vanuit improvisaties en speloefeningen uit o.a. de theatersport werken we aan korte
scènes, waarin aspecten als lichaamstaal, stemgebruik, timing
en spelopbouw aan bod komen. Daarnaast werken we de gehele

week aan een afsluitende voortelling op donderdagavond,
waarbij veelal de schilders de decors voor hun rekening nemen.
Deze voorstelling wordt opgevoerd voor de overige cursisten
die mee zijn op vakantie.

INHOUD VAN DE TEKEN- EN SCHILDERCURSUS
In deze cursus komen een aantal basistechnieken aan bod zoals
inkt, houtskool, krijt, potlood, olie-, acryl- en aquarelverf.
De beeldelementen zoals compositie, licht/donker, vorm, kleur,
ruimte, ritme en perspectief worden behandeld. Men kan naar
waarneming tekenen of schilderen, maar ook abstraheren.

DAGINDELING
‘s Morgens wordt een inleiding gehouden over het thema van de
dag. Daarna wordt in de omgeving twee uur gewerkt onder
begeleiding. In de middag- of avonduren, afhankelijk van de
warmte, wordt nog twee uur les gegeven. Aan het eind van de
dag vindt een gezamenlijke presentatie plaats.

DE DOCENTEN
Ineke Kan is beeldend kunstenaar en bevoegd docent
tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis. Al meer dan 25 jaar
geeft zij schilderlessen. Haar beeldend werk exposeert zij in
o.a. in Nederland Duitsland, Frankrijk, Amerika en ZuidAfrika. www.ineke-kan.nl
Bas Groenenberg staat al sinds 1984 als acteur/zanger op de
planken en stond in diverse musicalproducties zoals ‘Les
Misérables’ en ‘My Fair Lady’. Hij speelt momenteel
jeugdvoorstellingen met zijn eigen gezelschap Theater De
Appelboom. Daarnaast is hij werkzaam als docent aan de Frank
Sanders Akademie voor musicaltheater en regisseur voor
theater/televisie. www.basgroenenberg.nl

WAAR ZITTEN WE?
Chateau d’Heucourt ligt in het dorpje Heucourt Croquoison in
het glooiende landschap van het Noord-Westen van Frankrijk,
de provincie Picardie. Het kasteel is gebouwd in Renaissance
stijl in het midden van de 19de eeuw en is gelegen in een
groot bebost terrein: de ideale locatie voor een ontspannen
vakantie. Rust, stilte en schoonheid van de natuur typeren
deze plek. In de directe omgeving van het kasteel is het
nodige te doen. De stad Amiens, beroemd om de grootste
gotische kathedraal van Frankrijk, is een bezoek waard. De
nabijgelegen rivier de Somme is een ideale plaats voor
waterliefhebbers en wandelaars. De Atlantische kust met zijn
witte krijtrotsen is op 35 km afstand.

OVER DE ACCOMODATIE
Het grote kasteel staat helemaal tot onze beschikking. Er is
een grote tuin, met uitzicht op een prachtige vallei.
De indeling: een eetsalon en een zitsalon, een grote
werkkamer, een ruime leefkeuken, 11 slaapkamers (waarvan 2 met
douche en toilet en 2 met wastafel en toilet) + nog 2 gemeenschappelijke badkamers met wastafels, wc, douche en ligbad +
extra toilet. De kamers worden verdeeld naar binnenkomst
aanmeldingen.
Voor meer informatie over het kasteel: www.chateauheucourt.nl

KOSTEN
De kosten voor deze creatieve vakantie bedragen € 695,00.
Dit bedrag is inclusief: teken/schildercursus of cursus
acteren (waarin 1 vrije dag), avondworkshop toneel of
schilderen naar keuze en 7 dagen volpension.
Exclusief: lunch en avondmaaltijd op vrije dag, reiskosten
naar locatie.
Aanbetaling: €200,00 per persoon.
Bij reservering vóór 15 april 2015 ontvang je 10% korting.

AANTAL DEELNEMERS
Maximaal 7 personen voor de teken- en schildercursus en 7
personen voor de cursus acteren.

BEREIKBAARHEID
Per auto: afstand Utrecht- Amiens is 400 km. Per trein kun je
tot Abbeville, je wordt dan door ons afgehaald bij het
station.

ALGEMENE INFORMATIE
CARPOOL
Wij organiseren een carpool. Lukt dit niet, dan dien je zelf
voor vervoer te zorgen. Laat ons weten of je
- mee wilt rijden
- een plaats over hebt om een medecursist mee te laten rijden,
waarbij reiskosten gedeeld worden
- met het openbaar vervoer reist en graag samen wilt reizen.
INSCHRIJVING EN BETALING
De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfformulier èn aanbetaling. Het inschrijfformulier kun je
downloaden via de website www.basgroenenberg.nl
Betalingen op IBAN NL87 INGB 0003911919 ten name van
B.M.Groenenberg te Amsterdam o.v.v. ‘Picardie 2015’.
Het resterend bedrag dient 8 weken voor aanvang van de
creatieve vakantie te zijn overgemaakt.
Minimaal 6 weken voor aanvang van de vakantie ontvang je
uitgebreide informatie met daarin: lijst van carpool, namen
van cursisten, dagindeling, routebeschrijving en praktische
informatie.

ANNULERINGSVOORWAARDEN- EN BEPALINGEN
Je dient zelf een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Bij annulering tot 12 weken voor de
geplande vertrekdatum is uitsluitend de aanbetaling
verschuldigd. Bij annulering tot 8 weken voor de geplande
vertrekdatum 50% van de reissom. Bij annulering tot 3 weken
voor de geplande vertrekdatum 75% van de reissom. Bij
annulering minder dan 3 weken voor de geplande vertrekdatum
100% van de reissom.
Zijn er nog vragen, bel dan met Peter Schermer 06-20634505 of
stuur een e-mail naar peter.schermer@planet.nl.

