Zomercursus Keramiek aan de Maas in Noord-Frankrijk

Aankomst zondag 21 augustus, zaterdag 27 augustus 2016 vertrek.
Maandag t/m vrijdag: workshop “Keramisch boetseren, beelden van klei”.
Cursus
• Sculpturaal gericht: leren maken van keramische beelden en (gebruiks)voorwerpen van klei.
• Geschikt voor beginners en (ver)gevorderden. Maximaal 8 deelnemers.
• Werken naar thema’s en opdrachten geïnspireerd door de directe omgeving
van het Parc Naturel Régional: rivier, dieren (vogels, vissen, everzwijnen, reeën,
vleermuizen, vuursalamanders, kevers, allerlei insecten), tweevoeters en
fietsers, bomen, bloemen en luchten.
• Eigen projecten welkom.
Materiaal
Klei en engobes.
De werkstukken worden voor je gebakken. Glazuren kan in overleg in het atelier
van de docent in Amsterdam (meerprijs).
Docent
Beeldend kunstenaar Det Smeets www.detsmeets.nl opgeleid aan de Rijksacademie
in Amsterdam, regelmatig exposities, werk in opdracht
www.memento-gedenkbeelden.nl, ruim 17 jaar leservaring en boetseercursussen
bij o.a. Crea en MK 24.

Waar
In de buitenlucht “au fil de l’eau”, aan het jaagpad (Chemin de Halage) van de
Meuse in de Franse Ardennen. 4 km van Monthermé, tegenover het dorpje Deville.
Op 325 km vanaf Utrecht.

Locatie
Monthermé (Le Thyot), Champagne-Ardenne, Parc Régional Naturel.
Jos van den Bongaardt en Ineke Smit zijn sinds 1998 eigenaar van een rijtje oude
natuurstenen huisjes, tevens authentieke fourageerplek voor de
scheepstrekpaarden aan de Meuse, Maison du Passeur genaamd, naar de vroegere
veerman. Met liefde, smaak en vakmanschap gerestaureerd en nu een heerlijke
plek aan het water, genesteld in het Ardens berglandschap. De tijd is daar om
anderen mee te laten genieten van deze mooie plek. Je kunt vóór het huis
zwemmen of vissen in de rivier, wandelen, fietsen op het jaagpad (Voie Verte, 83
km. asfalt/ autovrij), mountainbiken, skaten, dorpen en stadjes (Monthermé,
Charleville-Mézières 25 km., Sedan 40 km., Reims 100 km.) of brocantes in de
omgeving bezoeken of genieten van een drankje op het terras bij Annie bij de sluis
400 m. verder. Of luieren in de tuin; ’s avonds kampvuur en bevers spotten…

Programma
Zondag 21 augustus aankomst en gezamenlijke kennismakingsmaaltijd.
Dagindeling:
• Ontbijt van 8.30-9.30 uur
• Workshop / cursus ochtenddeel van 9.30 uur tot 12.30 uur.
• Vervolgens een lekkere lunch in de tuin of serre en tijd om iets voor jezelf te
doen in/om het huis of in de omgeving.
• Workshop / cursus middagdeel van 16 -18.30 uur.
• Omstreeks 19.30 uur is de avondmaaltijd.

Extra / ‘s avonds
• muzikale workshop verzorgd door Martien Groeneveld www.visualsoundart.com
• historische diapresentatie van huis en directe omgeving
• begeleide excursie 500 m. de berg in
• hout sprokkelen en kampvuur stoken
• zelf vis leren roken en hout hakken
Verblijf
Tijdens de Keramiekweek verzorgen we ontbijt, lunch en diner.
Jos & Ineke bieden een gevarieerd vnl. vega menu. Croissants & stokbrood halen
we met het roeibootje aan de overkant van de rivier. Koffie, thee en water is de
hele dag beschikbaar en bij het diner een glaasje wijn. Overige drankjes zijn voor
eigen rekening.
La Maison du Passeur herbergt 4 slaapkamers voor 2 personen. De voorzieningen
zijn goed, maar niet overdreven luxe. Er is een badkamer met toilet, douche, drie
wastafels en ligbad. Er is een apart toilet en een buitendouche.

Prijzen
Zondag tot en met zaterdag (6 nachten): vol pension en overnachten in een 2persoonskamer in huis: € 700 inclusief BTW.
Inschrijven
Mail: info@buro-inekesmit.nl
Je reserveert door een aanbetaling van € 100 op NL37 TRIO 0198407149
tnv C.A.M. Smit, o.v.v. Keramiek aan de Maas.
Vervoer
Met de auto: 3 ½ tot 4 uur vanaf Utrecht. Fietsen kan ook (bijv. de Maasroute in 3
of 4 dagen vanaf Maastricht). Met de trein kun je tot Deville (we halen je dan met
het bootje op) of tot Couvin of Dinant (meerprijs met de auto).

