Praktische informatie

www.artconnectspeople.com
(onder voorbehoud van kleine wijzigingen)

Schilderen
- De dagelijkse workshops vinden plaats in Querceto en omgeving.
- Deskundige en persoonlijke begeleiding door Dorine Kuiper.
Verblijf
- 1 en 2-persoons appartementen van Castello Ginori met eigen
badkamer en gebruik van het zwembad.
- Op verzoek zijn er beperkt appartementen voor 3+ personen.
- Gezamenlijk ontbijt en diner, samen met acteurs, dansers en
musici. Drankjes niet inbegrepen.
Algemeen programma
- Naast de workshops schilderen: bezoek twee voorstellingen,
diner met muziek, workshop Toscaans koken.
Schildermaterialen
- Aanwezig: acrylverf, doeken, schildersezels, schilderspalet.
- Wij gaan er vanuit dat cursisten een eigen ‘basis’ uitrusting
hebben: potloden in verschillende hardheid, gum, puntenslijper,
schetsboek, kwasten en penselen.
Kosten
- Early birds: tot 1 februari € 935*.
- Tot 1 mei € 965*, na 1 mei € 1.050.
- Bedragen inclusief workshops, materialen, verblijf in 2-persoons
kamer met eigen badkamer, half pension, gebruik zwembad,
bezoek voorstellingen, diner met muziek, workshop koken.
- Toeslagen: inschrijving € 15 pp; 1-persoonsappartement € 20
per dag; partners, familie € 110* per dag (programma idem als
cursisten echter exclusief de schildercursus).
- Exclusief vlucht Nederland-Pisa. Zelf te boeken. Wat eerder
vertrekken, later terug, dan retours vanaf € 110.
- Exclusief transport luchthaven Pisa-Querceto-Pisa. Goedkoop
auto’s te huur op vliegveld Pisa. Op aanvraag privé vervoer
€ 30 per rit p.p (min 4 personen). Lokaal vervoer op verzoek.
* bij een éénmalige donatie van € 400 aan Art connects People blijft er
een gereduceerd cursustarief over van: € 535 (tot 1 feb), € 565 (tot 1
mei); partners: donatie € 400 plus gereduceerd cursustarief € 370. De
combinatie van cursusgeld/donatie is voordelig.
Inschrijven voor de cursus?
Mail naar Albert Adams, aa@artconnectspeople.com
Vragen over de cursus?
Mail naar Dorine Kuiper, info@dorinekuiper.nl

Workshops schilderen in Toscane
o.l.v. Dorine Kuiper

Periode: 7-14 juli 2018
Locatie: Querceto in Toscane, Italië
Schilderen in Querceto, Toscane
In het hart van Val di Cecina tussen Volterra en de Etruskische
kust ligt het dromerige dorpje Querceto, omringd door velden en
bossen. Het middeleeuwse kasteel van de familie Ginori Lisci
omvat bijna het gehele Querceto. Graaf Lorenzo en zijn zoon
Leonardo hebben in de 20e eeuw het dorp en de aangrenzende
gebieden tot ontwikkeling gebracht. Querceto is inmiddels geheel
gerestaureerd en kent een levendig sociaal cultureel leven. Vanuit
Querceto is er een betoverend uitzicht op de heuvelen van het
van natuurreservaat Monterufoli. www.castelloginoridiquerceto.it

De omgeving van Querceto
Op 20 minuten afstand ligt Bolgheri, bekend van de wereldberoemde gelijknamige wijn. 10 minuten daar vandaan ligt aan
de Etruskische kust het plaatsje Cecina, waar het met de vele
visrestaurants goed toeven is. Landinwaarts ligt op 25 km afstand
Volterra met zijn Romeinse theater, het Palazzo dei Priori en
musea. Pisa is 80 km rijden, Florence 100 km. Kunst, cultuur en
het Italiaanse leven zijn in dit hart van Toscane verbonden.

Workshops en optredens
Accademia Libera Natura e Cultura organiseert jaarlijks vele
cursussen in Querceto en Mazzolla. De organisatie biedt onderdak
aan kunstenaars uit verschillende Europese landen en geeft alle
ruimte voor een eigen invulling van hun workshops op het gebied
van beeldende kunst, fotografie, muziek, dansen, beeldhouwen
en koken. Parallel is er een gevarieerd programma met concerten
en operavoorstellingen. www.association-marcopolo.org

Workshops schilderen o.l.v. Dorine Kuiper
Dorine Kuiper is opgegroeid in een artistiek gezin. Dorine geeft al
jaren cursussen schilderen in Groningen en haar werk wordt
regelmatig geëxposeerd. Haar schilderijen worden aangekocht
door particulieren en zijn onder andere in bezit van de Provincie
Groningen en de ING Kunstcollectie. www.dorinekuiper.nl
Schilderen in Toscane, twee thema’s: de geschiedenis van
Querceto en de voorstelling Sneeuwstorm
Het dorpje Querceto is feitelijk Castello Ginori, een frazione
(plaatsje) met huizen uit de 15e eeuw. Er zijn prachtige plekjes
om de schildersezel neer te zetten en het uitzicht vanuit de
burcht is fenomenaal. Querceto kent een rijke geschiedenis die de
penseel zeker zal inspireren. Als tweede thema is gekozen voor
de voorstelling Sneeuwstorm. Deze voorstelling wordt voorbereid
door acteurs en dansers van het Russische Staatstheater van
Basjkortostan en musici van The Amsterdam Consort. Het verhaal

van Alexandr Poesjkin is zinderend romantisch en de making off
van de voorstelling biedt bij de repetities alle gelegenheid om de
artiesten op het schilderdoek te vereeuwigen. Maar uiteraard is er
ook ruimte voor vrij werk.

Meer dan schilderen …
De cursusweek in Querceto heeft meer te bieden dan schilderen
en relaxen in en om het dorpje. Op zondag is er een uitvoering
van de opera La serva padrona van Pergolesi, dinsdag is er een
diner met muziek (L’opera con cena), woensdag een workshop
Toscaans koken en vrijdag wordt de week afgesloten met een
expositie van de schilderijen en de opvoering van Sneeuwstorm.
Daarna barst de afterparty los met wijnen van Castello Ginori.
Bij voldoende belangstelling worden op een aantal dagen
meditatieve ademhalings- ontspanningsoefeningen gegeven door
fluitiste Jeannette Landré. Voor partners is het mogelijk een
cursus fotografie te volgen bij Rita Dollmann.

