BEELDHOUWEN
in de DORDOGNE
RASTAILLOU 2 0 1 8
Een week lang ontspannen werken aan een beeld.
In alle rust, in een inspirerende omgeving.
Onder de kastanjebomen, aan de rand het bos.
Beeldhouwer Michiel Linders laat u ontdekken dat u veel
meer kunt dan u zelf denkt.
Zijn passie ligt in het zoeken naar de juiste vorm, naar het
unieke beeld dat in elke steen zit.
Iedereen krijgt persoonlijke begeleiding dankzij een beperkt
aantal deelnemers (minimaal 6, maximaal 10).
Omdat er wordt gewerkt met zachte steensoorten
(speksteen, albast, serpentijn), is ervaring in beeldhouwen
niet vereist.
Tijdens de workshops kan gratis gebruik worden gemaakt
van alle gereedschap en hulpmiddelen.

GENIETEN VAN EEN
CREATIEVE VAKANTIE IN FRANKRIJK
week 23: 2 juni – 9 juni
week 25: 16 juni – 23 juni
week 36: 1 september – 8 september
week 38: 15 september – 22 september
zaterdagavond:
zondagmorgen:
dinsdagmiddag:
vrijdagmiddag:
zaterdagmorgen:

welkomstdiner
start workshop
excursie / uitstapje
expositie van alle beelden
afscheidsontbijt

Gastvrouw en gastheer Leontine en Peter Hootsen garanderen dat de beeldhouwers een zorgeloze
creatieve vakantie kunnen vieren op Rastaillou.
Totaalprijs € 750,- inclusief 7 overnachtingen in chambres d’hôtes, gîtes of luxe volledig ingerichte
tenten, met ontbijt, lunch, koffie/thee én de beroemde Rastaillou-verwen-diners.
Dordogne-arrangement: € 390,- 6 dagen beeldhouwen, zonder overnachtingen, maar mét koffie/thee,
lunches + welkomst- en afscheidsdiner.
De steen is niet in de prijs inbegrepen. Michiel Linders adviseert u graag bij de aankoop van een steen.

Zoeken naar balans, naar evenwicht.
Daar is Michiel Linders (1951) mee bezig.
"Mijn handen spelen een belangrijke rol.
Mijn vingertoppen vertellen hoe ik de juiste vorm moet vinden.
Als ik aan een beeld werk, bestaat tijd niet meer.
Denken wordt doen!”
De mens en het menselijk lichaam zijn voor hem een belangrijke
inspiratiebron.
Hij maakt beelden in brons en steen (serpentijn, albast).
Zijn meest recente beelden zijn abstracter.
Michiel Linders begon in 1995 met boetseren en beeldhouwen op de Gooise Academie voor Beeldende
Kunst in Laren.
Als televisieprogrammamaker en journalist uitte hij meer dan dertig jaar zijn creativiteit in bewegende
beelden en in woorden.
Hij heeft een eigen atelier in Eemnes en exposeerde o.a. in Laren, Hilversum, Maarn, Culemborg, Doorn,
Breda en Eersel.
Hij is voorzitter van de stichting AtelierRoute Huizen, lid van de Gooise Kunstkring en van de Association
St. Avit Sénieur Arts in de Dordogne, Frankrijk.

INFORMATIE en AANMELDING
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