Praktische informatie

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

Cursus fotografie
- De workshops zijn op 5 dagen en vinden plaats in Querceto en
omgeving, in totaal 17 uur.
- Deskundige en persoonlijke begeleiding door Rita Dollmann.
- De workshops zijn voor beginners en gevorderden.
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: bezoek van een operavoorstelling en
concert(en), workshop Toscaans koken.
Materialen voor de cursus
- Wij gaan ervanuit dat cursisten zelf hun camera en een laptop en
een usb stick meenemen.
Kosten
- Early birds: tot 1 januari € 985*.
- Tot 1 april € 1.015*, na 1 april € 1.030.
- Bedragen inclusief workshops, verblijf in 2-persoons kamer met
eigen badkamer, halfpension, gebruik zwembad, bezoek
voorstellingen, diner met muziek, workshop koken.
- Toeslagen: inschrijving Marco Polo € 15 pp;
1-persoonsappartement € 30 per dag; partners, familie € 112,50
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 € 90,00.
- 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 € 450 aan Art connects People blijft er
een gereduceerd cursustarief over van: € 535 (tot 1 jan), € 565 (tot 1
april); partners: donatie € 450 plus gereduceerd tarief € 337,50. De
combinatie van cursusgeld/donatie kan fiscaal voordelig zijn.
Inschrijven voor de cursus en vragen?
Mail naar Albert Adams, aa@artconnectspeople.com

Workshops fotografie in Toscane
o.l.v. Rita Dollmann

Periode: 10-17 juli 2021
Locatie: Querceto in Toscane, Italië
Fotograferen 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. De organisatie biedt onderdak aan
kunstenaars uit verschillende Europese landen en geeft ruimte
voor hun workshops op het gebied van beeldende kunst,
fotografie, muziek, dansen, beeldhouwen en koken. Parallel aan
de cursussen is er een gevarieerd programma met concerten en
operavoorstellingen. www.accademia-marcopolo.it

Ook geeft Rita theoretische handvaten aan de praktijk gekoppeld
en begeleiding bij het bewerken van foto’s op de computer.
Meer dan fotograferen …
De week in Querceto heeft meer te bieden dan fotograferen en
relaxen in en om het dorpje. In het programma zijn kaartjes voor
bezoek van een operavoorstelling en een concert opgenomen.
Op verzoek geeft fluitiste Jeannette Landré een sessie
meditatieve ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Ook is het
mogelijk deel te nemen aan yoga sessies en wordt een
rondleiding (met wijnproeverij) in het kasteel van Querceto
gegeven.
Cursussen voor partners
Voor partners is het mogelijk een schildercursus te volgen met
het thema Verhalen uit Querceto. Enkele vrouwen van zeer hoge
leeftijd, die al hun hele leven in Querceto wonen, vertellen de
geschiedenis. Ook wordt er een cursus pilates/yoga gegeven.

Workshops fotografie o.l.v. Rita Dollmann
Met de ogen en het hart fotograferen is het motto van Rita
Dollmann. Niet de techniek alleen is van primair belang, maar
ook het licht en de emotie die daaruit voortkomt. Licht en tijd
vangen, het moment vastleggen waardoor alledaagse dingen
bijzonder worden. Rita heeft als fotografe over de hele wereld
gereisd voor heel verschillende opdrachten. Sinds 2002 is haar
uitvalsbasis in Toscane. http://www.rgb-fotoschule.de/infofotowoche-toskana-querceto.html
Fotograferen in Querceto en omgeving
Het dorpje Querceto is een schilderachtige frazione (plaatsje) met
huizen uit de 15e eeuw. Er zijn prachtige plekjes om te
fotograferen en het uitzicht vanuit deze burcht is fenomenaal.
Behalve in Querceto fotograferen de cursisten met Rita aan zee
en in de beroemde heuvels rond Volterra. Uiteraard is er ook
ruimte voor vrij werk.

Verhalen over Querceto is ook de rode draad van het theatrale
concert waarmee The Amsterdam Consort de week afsluit. Er is
alle gelegenheid om bij repetities van de musici te zijn en je te
laten inspireren door de muziek van het programma.
Kortom, een week met veel levendigheid en kunst die verbindt.
Meld je snel aan, want het aantal deelnemers voor de activiteiten
is beperkt.

