Hundertwasser - Weekend Winterberg

Almere, mei 2016
Hallo,
Zoals jullie inmiddels wel weten verzorg ik al weer enige tijd tekenlessen en
tekenworkshops. Zoals sommige van jullie ook weten heb ik contact met familie, die
appartementen in Winterberg bezit en verhuurt. En zo is het idee ontstaan deze twee
te combineren in de vorm van een creatief weekend in Winterberg, waarbij
Hundertwasser en de herfst het thema zullen zijn.
Waarom Hundertwasser? Het werk van de kunstenaar Friedensreich Hunderwassser
inspireert, spreekt tot de verbeelding, is toegankelijk en goed te doen voor iedereen.
Wel of geen tekenervaring is in dit geval niet van belang.
Waarom herfst? Ook de herfst in Winterberg spreekt tot de verbeelding. Nou ja, niet
zo zeer in Winterberg, maar wel in de zeer nabije omgeving, van waaruit veel
wandeltochten door de bossen te maken zijn.
Deze combinatie leek ons erg leuk, waardoor we meteen twee weekenden onder
voorbehoud, gereserveerd hebben.
Het gaat om de volgende weekenden:
Vrijdag 30 september-maandag 3 oktober
Vrijdag 7 oktober-maandag 10 oktober
(In deze periode is het zelfs mogelijk om bv. donderdagavond al in te checken,
zodat je vrijdag dan ook nog een hele dag voor jezelf hebt!)

Het programma zal als volgt zijn:
Vrijdagmiddag:
Welkomstborrel
Zaterdag:
Ontbijt
Wandeling
Lunch
Start workshop tot 16.00/17.00 uur
Zondag:
Ontbijt
Workshop tot lunch
Lunch
Workshop vervolg tot 16.00/17.00 uur.
Er zijn verschillende opties voor wat het verblijf betreft. Je kan individueel boeken, of
samen. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen de appartementen worden
verdeeld.
Het weekend zal rond de €225,- per persoon gaan kosten.
Het volgende is bij de prijs inbegrepen:
-De ‘Hundertwasser’workshop op zaterdag en zondag.
Dit is inclusief een naslagwerk met informatie over Hundertwasser en de
bijbehorende technieken, alle materialen, koffie/thee enz.
-Een welkomstborrel op vrijdagmiddag/-avond
-3x ontbijt (op vr.-za.-zo.- ochtend, of op za.-zo.-ma.- ochtend)
-2x uitgebreide lunch met soep
-onbeperkt koffie en thee
-Georganiseerde wandeling op zaterdagochtend
De prijs is exclusief €2,25 Kurtax p.p.per overnachting, schoonmaakkosten gemiddeld
tussen €10,- en €15,- per persoon.
Optioneel is het bedlinnen, te huur voor €10.- per pakket, of je neemt zelf
beddengoed mee. En een plek in de parkeergarage voor €6,50 per auto per dag.
We hebben er zin in en zullen er alles aan doen het jou ook naar de zin te maken.
Zegt het voort! Er is nog plek! Zijn er vragen? Mail gerust naar info@studiotekening.nl
De appartementen zijn te vinden op www.pforte-3-winterberg.com.
We zijn in dit geval uitgegaan van de ‘standaard appartementen’. De wat luxere,
als 2-2 en 7 en 8 vallen buiten deze prijscategorie, maar zijn ook te boeken.

