
CREATIEVE VAKANTIE LACHAU 2018

NIEUWE LOCATIE CREATIEVE VAKANTIE 
Na een tiental succesvolle vakanties in het Franse Picardië zakken we dit 
jaar af naar het romantische zuiden van Frankrijk: we gaan naar Villa Le 
Rêve in Lachau, vlakbij de Mont Ventoux.  

Wanneer je mee gaat, kies je of voor een week lang tekenen/schilderen of 
acteren. De twee groepen starten de lesdag gezamenlijk en aan het eind 
van de middag bespreken de groepen elkaars werk. Uiteraard in de 
schaduw met een goed glas franse wijn… Het aardige is dat de docenten 
de week samen voorbereiden en de onderwerpen voor de lessen worden 
dan ook gegeven vanuit dezelfde thematiek.  
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Eén week geen 
zorgen over de 

dagelĳkse 
beslommeringen 
geeft ruimte aan 

het creatieve talent 
dat we allemaal in 

ons hebben.              

CREATIEVE VAKANTIE  

TEKENEN/SCHILDEREN & THEATER
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Tijdens de week staan het experimenteren en het ontdekken 
van de eigen en nieuwe mogelijkheden voorop. Het landschap, 
de dorpen en hun bewoners zullen ons hierbij inspireren. De 
cursussen zijn voor zowel beginners als gevorderden. Iedereen 
krijgt persoonlijke aandacht. 

INHOUD CURSUS ACTEREN 
Je maakt kennis met verschillende aspecten van acteren en 
theater maken. Vanuit improvisaties en speloefeningen uit de 
theatersport werken we aan scènes, je leert teksten schrijven 
en we werken met materiaal uit bestaande toneelstukken. 
Naast gesproken tekst is er ruim aandacht voor het effect van 
non-verbale expressie. 

DOCENT Bas Groenenberg speelde zelf gedurende 15 jaar in 
diverse musicals in Nederland en België, zoals ‚Les Misérables’ 
en ‚My Fair Lady’. Sinds 1999 is hij ook actief als regisseur bij 
diverse musical- en muziektheater gezelschappen. Naast zijn 
werk als regisseur/schrijver is hij verbonden aan de Frank 
Sanders Akademie voor Musical en Muziektheater in 
Amsterdam.  

INHOUD CURSUS TEKEN/SCHILDEREN 
Een aantal basistechnieken komt aan bod zoals inkt, 
houtskool, krijt, potlood, olie-, acryl- en aquarelverf. De 
beeldelementen compositie, licht/donker, vorm, kleur, ruimte, 
ritme en perspectief worden behandeld. Je kunt naar 
waarneming tekenen of schilderen maar ook abstraheren. 

DOCENT Ineke Kan is beeldend kunstenaar en docent 
tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis. Al meer dan 25 jaar 
geeft zij schilderlessen. Haar beeldend werk exposeerde zij in 
o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Amerika en Zuid-Afrika. 
Zie ook: www.ineke-kan.nl 
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En na de lessen 

een duik in het 

zwembad…

DAGINDELING  
Na het ontbĳt wordt het 

thema van de dag 
besproken. Daarna wordt 
er tot de lunch gewerkt.                
Na de lunch ben je een 
paar uur vrĳ en vanaf 

16.30 gaan we verder met 
de lessen. Aansluitend 
vindt een gezamenlĳke 
presentatie plaats. En 

daarna? Een heerlĳk diner!

http://www.ineke-kan.nl
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WAAR ZITTEN WE? 

Het vakantiehuis ligt aan de rand van Lachau, op de grens van de Drôme en de Provence. Lachau 
is een middeleeuws dorp met een even oud kasteel. Platanen koesteren het dorpsplein. In de 
zomer speelt er af en toe een bandje in de plaatselijke “snackbar”, eigenlijk een 
buitenrestaurantje, waar goed eten wordt geserveerd door een vrolijke Belgische dame. De 
gezellige muziekklanken zijn dan soms vanuit het dorp te horen. In de omgeving zullen we een 
bezoek aan de waterval bij Gorges de Meouge en een Provencaalse markt zeker niet overslaan!
Voor meer informatie over de locatie, kijk op www.vakantiehuislereve.nl 

!
BEREIKBAARHEID EN VERVOER 

Reis opties: 
Auto                : 1150 km vanaf Utrecht. 
Trein               : naar Aix en Provence en overstap, bus of trein naar Sisteron (waar we je ophalen). 
Vliegtuig         : KLM/Air France en Easy Yet vanaf Amsterdam en KLM vanaf Eindhoven naar  
  Marseille. 
Vervoer van luchthaven Marseille/Marignane naar Villa Le Rêve in Lachau. Afstand 170 km 
waarvan 120 km snelweg:  
Mobiel en vrij: huurauto te boeken bij de vlucht. Voordeel: een hele week de auto tot je   
  beschikking! Prijsindicatie vanaf € 140 per week.  
  NB Creditcard nodig of een borg te betalen 
Goedkoop:  bus van luchthaven naar  Sisteron  (ongeveer 20 euro). Vandaar kun je met de auto 
  opgehaald worden. 
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KOSTEN !
De kosten voor deze creatieve 
vakantie bedragen € 795,00. 

Dit bedrag is inclusief teken/

schildercursus of cursus acteren       
(5 lesdagen) en 7 dagen volpension. 

Exclusief: avondmaaltijd op de vrije 

dag en de reiskosten naar de locatie.

Aanbetaling: € 200,00 per persoon.

INSCHRIJVING EN BETALING 
Je schrijft je in middels het 

inschrijfformulier en maakt de 
daarbij behorende 
aanbetaling over. 

De inschrijving is pas definitief 
ná een schriftelijke bevestiging 
van ons. Het formulier kun je 

aanvragen via 
peter.schermer@planet.nl 
Betalingen op rekening nr 
NL87 INGB 0003911919  

t.n.v. B.M. Groenenberg te 
Amsterdam o.v.v. LACHAU. 

Het resterende bedrag dient 8 
weken voor aanvang van de 

creatieve vakantie te zijn 
overgemaakt.

mailto:peter.schermer@planet.nl
http://www.vakantiehuislereve.nl
mailto:peter.schermer@planet.nl
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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.
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Zie je er tegen op om alleen de vliegreis te maken? Wij brengen 
je graag in contact met andere cursisten die ook vliegen


 zodat je samen kunt reizen.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Het vakantiehuis heeft geen éénpersoonskamers. 


Je deelt dus altijd een kamer met een medecursist. 

Zijn er nog vragen?

Neem contact op met Peter Schermer.


M: 06- 20 63 45 05

E: peter.schermer@planet.nl
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