
Schilderen met het landschap als uitgangspunt
Ruimte, rust en inspiratie in een overweldigende setting

Een week op zoek naar je onvermoede talenten: schilderen in en
om een de romantische ambiance van een authentieke mas.

Logies en complete verzorging op culinair niveau, inclusief aperitief, wijn etc.

ZOMERACADEMIE

in de Auvergne

Docent is John Verberk - oud docent van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam www.johnverberk.com

De maaltijden worden verzorgd door Herman Hoff - bekend culinair avonturier

“De zomeracademie in Mas Montel was voor mij een geweldige ervaring.
Vijf dagen buiten schilderen in het prachtige landschap van de Auvergne in combinatie met dagelijks culinaire verrassingen in de prachtige
ambiance van gastheer Herman Hoff.
Elke dag werd een ander aspect van het buitenschilderen aan de orde gesteld.
De lessen van de bevlogen en deskundige docent maken dat je met andere ogen gaat kijken, een ervaring die doorwerkt als je weer thuis bent.”

- reactie van cursist Anneke van de Werff



De cursus wordt gegeven met individuele benadering en aandacht voor de persoonlijke opvatting en expressie van de cursist.

Uitgangspunten zullen zijn:
• Aandacht voor de individuele expressie
• Vertaling van gevoel en beleving naar een eigen vorm
• Het realiseren van een overtuigend werkstuk
• Aandacht voor het waarnemend vermogen en de subjectieve opvatting en expressie
• Gebruik van de diverse tecnieken om tot het gewenste resultaat te komen
• Houtskool, krijt,acryl en olieverf etc.

Wij beginnen zondag met de kennismaking en het verkennen van de omgeving.
De lessen starten maandag na het ontbijt: van 9.30 tot 12.30 uur, gevolgd door de lunch.
Na de lunch is er gelegenheid om zelf te werken, danwel iets anders te ondernemen.
Dagelijks om 17.30 uur is er een gezamenlijke bespreking van het werk, gevolgd door het aperitief en diner.
Zaterdag vertrek na het ontbijt.



Vol pension inclusief cursus op basis van een 1 persoonskamer ; per persoon € 690,-

Vol pension inclusief cursus op basis van een 2 persoonskamer ; per persoon € 650,-

Vol pension inclusief cursus op basis van een 3 persoonskamer ; per persoon € 630,-

Vol pension inclusief cursus op basis van gebruik van een eigen tent ; per persoon € 490,-

De cursussen zijn exclusief materiaal; men dient de materialen waarmee men wil werken en de daarbij behorende
benodigdheden zelf mee te nemen.

Reservering geschiedt na betaling van 30% van de kosten; het resterende bedrag dient 4 weken voor aanvang van de cursus
te zijn voldaan op rek. nr.:NL67RABO 0122430212 t.n.v. H.J.Hoff met vermelding van:Mas Montel ’Zomeracademie’.
Verdere info m.b.t. beschikbaarheid e.d. kunt u krijgen per mail: john.verberk@kpnmail.nl
Een annuleringsverzekering dient eventueel zelf afgesloten te worden.

De data zijn:
week 31 van 30 juli tot 6 augustus
En, bij grote belangstelling, eventueel: week 32 van 6 tot 13 augustus
Inschrijving voor 2 weken is mogelijk; de cursus start bij een minimum deelname van 6 personen
Het maximaal aantal deelnemers is 10 personen per cursus

U bent welkom de zaterdag van aankomst vanaf 17.00 uur. Het aperitief wordt verzorgd vanaf 18.00 uur. gevolgd door het diner.
Het vertrek is zaterdag na het ontbijt en voor 10.30 uur.

DATA EN PRIJZEN



De cursussen worden gegeven in de Auvergne - Puy de Dome in het ‘Mas Montel’ bij het plaatsje Saint Alyre d’Arlanc
10 km. van La Chaise Dieu’

Het bevindt zich in het schitterend wandelgebied van het ‘Nationaal Park Livradois Forez’
De omgeving is rijk aan Romaanse architectuur: kerken, kloosters en kastelen
Kortom een ideale omgeving voor een inspirerende, vruchtbare en gedenkwaardige week, waarin naast het werk plaats is voor
ontspanning, discussie en culinair avontuur!

“Wij kijken nog met veel plezier terug op de schilderweek. Voor mij was het vooral een goede opfrisser.
Ook de behandeling van de diverse aspecten van het buitenschilderen was buitengewoon verhelderend.
Ik heb hier veel aan gehad en erg van genoten”- reactie van cursist Henk Blekkenhorst


