
 
TWEE KEER: 
Vijf daagse workshop Ateliers Les Landes 

Schilderen, tekenen en fotograferen met Mariska en Paul (ArtShare)
Zondag 18 juni tot zaterdag 24 juni 2017  
Zondag 25 juni tot zaterdag 1 juli 2017  
                                                                                                                        
Ateliers Les Landes, is een voormalige wijnboerderij in zuidwest Frankrijk en staat nu onder de enthousiaste leiding 
van Pauline Janmaat en Maarten Verheijen. Samen hebben ze dit landgoed getransformeerd tot een heerlijke 
(vakantie / workshop) plek waar rust, cultuur en het ‘savoir vivre’ ongedwongen bij elkaar komen. Er heerst een mild 
landklimaat met veel zon, door invloed van de middellandse zee, daardoor is het ook aangenaam vertoeven aan het  
riante zwembad. Ateliers Les landes is gelegen in Cahuzac sur Vère, in de oudste wijnstreek van Frankrijk, nabij 
Gaillac, waar de wijn naar vernoemd is, niet  ver van de middeleeuwse stad Albi, regio Midi Pyrénées.



Tijdens de workshop kan iedereen zich persoonlijk ontwikkelen. 
In eigen tempo en met eigen belevingswereld. 
Plezier in het moment; het creëren staat voorop.
De workshop is sinds 2014 een succes geworden en wederom voor herhaling vatbaar. Er is door toegenomen 
belangstelling een tweede week bijgekomen. Hiermee kunnen deelnemers kiezen voor één of twee weken cursus, 
onderbroken door een vrij weekend. 
Je kunt in verschillende stijlen werken: Realisme, impressionisme, abstract. We nemen de omgeving als 
inspiratiebron om te experimenteren en uiteindelijk om werkstukken te maken. De technieken die worden gebruikt 
zijn: acrylverf, potlood en (pastel)krijt. Collage en gemengde technieken zijn ook mogelijk. Fotografie is een extra 
toevoeging. De cursist kan dit gebruiken als schets voor het schilderen, maar ook als volwaardige fotografie. Paul 
Rüpp heeft in KunstRaam (www.kunstraam.info) enkele jaren fotografie workshops gegeven.
Paul en Mariska zullen vooraf aan de deelnemers vragen waar hun belangstelling naar uitgaat. De workshop wordt 
zo op maat gemaakt.
Het verblijf loopt van zondag tot zaterdag. De zondag is er om bij te komen van de reis, kennis te maken met de 
medecursisten en voorbereidingen te treffen voor de schilderweek; plannen excursie en de werktijden (o.a. rekening 

http://www.kunstraam.info/


houdend met het weer en de gezamenlijke maaltijden). De cursusdagen zijn: maandag t/m vrijdag. De cursist kan 
naar believen een vrije middag inlassen.
De kosten zullen liggen tussen € 505,- en € 655,- (afhankelijk van verblijf in tent of gîte) per workshopweek exclusief 
materiaal en gebruik van gereedschap (in overleg met docent). Inclusief verblijf, ontbijt, koffie/thee, lunch, en 
avondmaaltijd. Deze prijzen zijn gebaseerd op twee personen op een kamer, wanneer je expliciet een kamer alleen 
wenst dan is de prijs € 780,- . Reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Het maximaal aantal deelnemers voor deze workshop is 10. Inschrijving gebeurt door middel van overmaking van € 
150,- als aanbetaling op de werkweek. Reserveringen op volgorde van binnengekomen aanbetalingen. Bij een te 
laag deelnemersaantal  zal de workshop tijdig geannuleerd worden en de aanbetaling teruggestort. Bij deelname van 
twee weken aan de workshop en verblijf in een gite is er een korting van € 100,- op het totaal bedrag. Bij verblijf in 
een tent is de korting voor twee weken € 75,-
Informatie: www.ateliersleslandes.com/workshops & www.artsharemr.com 
Mariska en Paul, mmalleeprupp@gmail.com,T: 070-387 32 85 M: 00316 400 95 222 
Ateliers Les Landes, Pauline Janmaat & Maarten Verheijen 
L.D. Les Landes, 81140 Cahuzac sur Vère, 0033 (0) 5 63 40 58 42, 0033 (0) 6 35 97 33 02 
info@ateliersleslandes.com  
Navigatiecoördinaten: Breedtegraad: 44° O’ 23 ‘ N, Lengtegraad:  1° 54’ 41’ O 
  
Routebeschrijving 
met de auto in het kort: Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Breda - Antwerpen - Gent - Lille - Parijs - Orleans - 
Limoges - Cahors - Caussade - St Antonin Noble Val - Cordes - Cahuzac sur Vere.

 

Wat heb je aan teken-/schildermaterialen voor deze vakantie nodig?  

Om buiten goed te kunnen schilderen en tekenen: 

• Zonnehoed of pet met klep 
• Zonnebril 
• Zonnebrandcrème of blouse met lange mouwen 
• Klapstoeltje zijn op Ateliers Les Landes aanwezig 
  

http://www.ateliersleslandes.com/workshops
http://www.artsharemr.com/
mailto:info@ateliersleslandes.com


• Schetsblok 30x40 cm voor schetsen, voorschetsen en onderzoek, ideeën opdoen 
• Schetsblok voor de mensen die werken met grafietpotlood, kleurpotlood, houtskool en alle soorten 

krijt, gum en puntenslijper 
• Blok gelijmd papier voor alle mensen die werken met aquarel of acrylverf (wegens droogtijd is het 

niet mogelijk met olieverf te werken) 
• Of doekjes (neem er minstens 4 mee) of papier en hout schot om op te spannen (plakband is op 

de workshop aanwezig) 
•
• Een schriftje, waar je je gedachtengangen en bevindingen in opschrijft, zodat bij minder 

inspiratievolle momenten het boekje met ideeën kan raadplegen. Zo kan je later na de cursus erop 
terug kijken.  

• Penselen voor de verf waarmee je werkt. 
• Scheurpalet 
• Een kadertje om uitsnede te bepalen. (diaraampje of karton met een uitgesneden rechthoek) 

• Fototoestel, dat kan van spiegelreflex tot compact-camera tot telefoon zijn. (Uitgebreide camera 
tot de meest simpele). Paul leert je er mee te werken en te kijken als een fotograaf. 

• De fotografie kan gebruikt worden voor het tekenen en schilderen, als schets of voor de puntjes 
op de i bij verdere uitwerking. Ook werkt het goed om te kijken naar uitkadering om een 
compositie voor je teken-/schilderwerk te bepalen. 

• Ik neem de basis materialen mee o.a.: 
• Plakband crêpe- en papierplakband 
• Penselen 
• Basis kleuren acrylverf 
• Papier en schetspapier en (reserve) doekjes 
• Grafietpotloden, houtskool, kneedgum en gum, puntenslijper 
• Scharen  

Mariska  
www.artsharemr.com 
mmalleeprupp@gmail.com  
070-387 32 85 
Voor meer informatie over Ateliers Les Landes: www.ateliersleslandes.com 
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