1 t/m 5 mei

10 t/m 14 juli

Beeldhouwen bij B&B De Raayhof.
De Pannerdense Waard 14,
6911 KM Pannerden

Beeldhouwen en logeren bij
Landgoed Halsaf
Beekseweg 2, 6909 DR Babberich

Kosten: € 750,00 pp (in twee-persoons kamer)
€ 900,00 (in één-persoons kamer).
Incl. koffie/thee, 5x gevarieerde lunch, 4 x diner,
De afsluiting en 4x overnachting in
een schitterende kamer.

Bij overnachting elders en het niet gebruik
maken van de diners bedragen de kosten:
€ 535,00

Woensdag 1 mei starten we na de koffie en thee
met het uitzoeken van jouw steen.
Er is een ruim assortiment (8-20 kg) speksteen,
serpentijn en albast.
Als je jouw steen gekozen hebt, neem je de tijd
om er kennis mee te maken.
Na de uitleg over het gebruik van het
Gereedschap start je met jouw beeld.
Lestijden: 9:30-12:00 en 13:00-16:00 uur
Elke ochtend en middag is er pauze met
koffie en thee, en tussen de middag
een uitgebreide lunch.
In overleg kiezen we één
middag om de streek te verkennen.
We dineren 2 keer gezamenlijk bij de B&B;
de avonden zijn vrij in te vullen.
Aan het eind van de dagen sluiten we af
met een drankje en hapje en ga je met een
mooie ervaring en resultaat naar huis.
Je hebt de mogelijkheid een kamer te
reserveren bij de B&B, naar huis te gaan,
of in de regio voor slaapgelegenheid te zorgen.
Kosten: € 500,00 (excl. overnachting)
Incl. koffie/thee, 5x gevarieerde lunch, 2 x diner
en een afsluiting (hapje en drankje);
overige dranken zijn voor eigen rekening.

Op Woensdag 10 juli arriveer je op het landgoed.
Je maakt kennis met de andere deelnemers
en start met het uitzoeken van jouw speksteen,
albast of serpentijn. ( 8-20 kg)
Als je jouw steen gekozen hebt, neem je
de tijd om er kennis mee te maken, en krijg
je uitleg over het gereedschap.
Lestijden: 9:30-12:00 en 13:00-16:00 uur
Elke ochtend en middag is er pauze met
koffie en thee, en tussen de middag een
uitgebreide lunch.
Naar wens gaan we één middag
op pad in de regio om een expositie te
bezoeken, een begeleide meditatie te doen,
te wandelen door de streek, en/of een middag
gezamenlijk een installatie te maken.
We dineren samen 4 keer, op loopafstand,
bij restaurant La Pazienza. De avonduren zijn
vrij te besteden.
Één avond is een inspiratieavond, dan
bespreken we aan de hand van een door mij
verzorgde presentatie werken van bekende en
onbekende kunstenaars.
Aan het eind van de 5-daagse stoppen we rond
15:00 uur en sluiten we af met een kleine expositie
onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden: www.atelier-allegro.nl.
Heb je vragen: 0623937822
Madeleine Corbey
De 5-daagse is geschikt voor zowel
beginners als gevorderden.
Stenen (ter plekke te koop) en gereedschap zijn aanwezig.

Na aanmelding en het betalen van de 1e termijn
ben je zeker van een plek.
Minimaal aantal deelnemers is 5, maximaal 12.
De alg. voorwaarden omtrent annulering
e.d. vind je op: www.atelier-allegro.nl.

Woensdag 1 t/m zondag 5 mei
Werken in steen, met een prachtig uitzicht.
Weids en vrij. Uitsluitend natuur om je heen.
Midden in De Liemers, dicht bij
het dorpje Pannerden, bij
B&B en restaurant De Raayhof.

info over De Raayhof:
www.deraayhof.nl

Woensdag 10 t/m zondag 14 juli
In De Liemers, nabij de Duitse Grens, ligt
het plaatsje Babberich met het
prachtige Landgoed Halsaf.
In deze week in juli kun je
5 dagen werken op deze prachtige locatie.
Bos, water, dieren, ruimte en lucht
om je heen.
Je kunt je hoofd eens lekker leegmaken
en ondertussen een mooi beeld creëren.

Docente: Madeleine Corbey
Beeldend Kunstenaar
Na diverse kunstopleidingen gevolgd en
mezelf ontwikkeld te hebben op kunstgebied maak ik
beelden uit steen en van papier
en exposeer regelmatig in binnen- en buitenland.
Daarnaast verzorg ik al bijna 20 jaar beeldhouwlessen.
Workshops op papier-gebied, schilderworkshops en
organiseer ik avonden:
‘praten over kunst’.
Het afgelopen jaar heb ik een beeldhouw 5-daagse
verzorgd in Griekenland. Hierdoor kwam het idee
om dit nu eens in De Liemers te organiseren.
Inmiddels woon ik zelf ruim 25 jaar in deze streek;
elke keer ontdek ik weer mooie gebieden die ik nog
niet kende.
Beeldhouwen, werken in steen, is elke keer weer een
uitdaging, een verleggen en bijstellen van ideeën.
Het gaat bijna altijd anders dan je het bedacht had.
Prachtig, want hoe fijn is het om eens uit het hoofd,
naar het hart te gaan. Voelen wat er gebeurt.
Ervaren, ontdekken en verrast worden.
Tijdens de dagen begeleid ik je om in jouw proces
te komen.
Ik help je waar nodig met vorm en door mijn inzicht.
Aanmelden: www.atelier-allegro.nl.
Heb je vragen: 0623937822
Madeleine Corbey
Na aanmelding en het betalen van de 1e termijn
ben je zeker van een plek.
Minimaal aantal deelnemers is 5, maximaal 12.

Info over landgoed Halsaf:
www.landgoedhalsaf.nl
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De algemene voorwaarden omtrent annulering e.d.
vind je op: www.atelier-allegro.nl.

5 dagen Beeldhouwen
in Gelderland
1 t/m 5 mei bij De Raayhof
In de Pannerdense Waard
10 t/m 15 juli bij Landgoed Halsaf
in Babberich

www.atelier-allegro.nl

