
‘s Ochtends oefeningen om de waarneming te scherpen en de middag om zelf-
standig je schetsen en ideeën uit te werken. In een inspirerende omgeving
van woeste natuur en Middeleeuwse architectuur.

Hanneke Roelofsen is een veelzijdig kunstenaar; ze schildert,
beeldhouwt en maakt theaterkleding. Werk van haar kunt u onder
meer zien in De Roos van Tudor in Leeuwarden en bij Smelik en
Stokking in DenHaag. Natuurlijk kunt u ook naar haar site
(www.hannekeroelofsen.nl). Centraal staat steeds weer de mens
die wordt geconfronteerd met zijn beperkingen; hij zit knel in zijn
kader of wordt uitgedaagd het onmogelijke te volbrengen. 
Naast haar kunstenaarschap heeft zij altijd schilderles gegeven,
zowel aan kinderen als aan volwassenen.

Hanneke werkt een deel van het jaar in haar atelier in Leeuwarden, de rest van het
jaar woont en werkt ze in Zuid Frankrijk. In de Cevennen. Het is op die plek dat zij
enthousiaste en gemotiveerde schilders uitnodigt om in juni een week, met haar, te
werken.

Mas La Donzelenche is een versterkte zestiende-eeuwse carréboerderij. Prachtig in
stijl gerenoveerd. Om de binnenplaats zijn (twee-persoons) kamers gemaakt waar u
overnacht(www.donzelenche.com). In en om de Mas zijn schaduwrijke werkplekken. De
omgeving biedt de mogelijkheid voor een frisse duik in de kristalheldere rivier die
onderlangs de Mas stroomt of voor korte (en langere) wandelingen. Een bezoek aan
een typisch Frans terras onder platanen kan natuurlijk ook.

De cursus. Om lekker te schetsen heb je een trefzekere hand nodig die met enkele
halen ‘raak’ uitbeeldt.
Zo’n trefzekere hand kun je trainen! Je ogen zijn alert, je waarneming staat op scherp
en je hand doet wat hij moet doen zonder oordelen of belemmeringen. ’s Ochtends
doen we oefeningen die ons helpen die ‘toestand’ te bereiken.
De omgeving is prachtig, ongerept en wild. Om die te pakken is het goed om een vlotte
penseel te voeren die de essentie van je onderwerp op het doek vertaalt. Pas daarna is
er tijd voor details en uitwerking. Juist die afwisseling van grote lijnen en details zijn
het onderwerp van deze schets- en schilderweek.

Schilderen in de Cevennen; een combinatie van ‘het goede Franse leven’
en geconcentreerd beeldend werken.



Na de lunch werkt u zelfstandig. Ik ben in de buurt aan het werk, dus te benaderen bij
vragen.
Aan het eind van de middag nemen we de tijd om het werk met elkaar te bespreken. 
Basis materiaal (tekenspullen en papier) zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen. U
neemt echter uw eigen schilderspullen mee. Mocht dat op problemen stuiten neem dan
even contact op. 
Woensdag is een vrije dag. Natuurlijk kunt u doorwerken, maar we organiseren ook
een excursie naar een okergroeve in de Roussillon. En u kunt natuurlijk luieren, lezen
of wandelen.

Wanneer? De cursus begint op zaterdag16 juni en u vertrekt op
zaterdag 23 juni. Juni is de ideale maand  voor een actief verblijf
in Zuid Frankrijk. Het land is dan (nog) groen en het is al heerlijk
warm. Maar niet heet! Kortom een temperatuur om te werken.

Hoe komt u er? La Donzelenche ligt in de Cevennen, een gebied
ten westen van de Ardèche. U rijdt er heen per auto via Lyon. Of u
vliegt naar Marseille, Nimes of Montpellier en neemt daar de trein
of huurt een auto. Natuurlijk kunt u ook de TGV naar Nimes
nemen.

Aanmelden en kosten. In de prijs zijn verblijf, thee en koffie, alle maaltijden (incl.
wijn bij het eten) en de begeleiding van de cursus begrepen. Niet inbegrepen zijn  de
kosten voor de reis en de schildermaterialen. Cursusprijs: ! 575,00
U meldt zich voor 1 maart 2012 met een mail aan: hannekeroelofsen@planet.nl. Na uw
aanmelding vragen wij u een voorschot te betalen van ! 200,00. Na ontvangst van het
voorschot is uw aanmelding definitief.

Informatie: 
Email: hannekeroelofsen@planet.nl
Tel. 0033 466410706

Ps.  Uw partner of een vriend(in) wil mee, maar niet schilderen. Dat kan. De kosten
van verblijf en maaltijden zijn dan ! 425,00 voor de gehele week.
Gedurende de week is er ook de mogelijkheid om op een andere wijze actief te zijn. Er
is een cursus beeldhouwen (www.marcogoldenbeld.nl) en er zijn enige viltworkshops
van Eva Roelofsen (www.evaroelofsen.com)

Tot in de Cevennen?


