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Schildervakantie St.Baslemont, Frankrijk

Naast de reguliere teken- en schildercursussen in 
het atelier in Gilze, gaat Kunstatelier Kamphuis vanaf 
2016 ook schildervakanties in Frankrijk aanbieden. 
Voor deze schildervakantie is een basisvaardigheid in 
schilderen een voorwaarde.

Deelnemers aan deze schilderweken kunnen genieten 
van een intensieve maar ontspannen schildercursus 
én een heerlijke, volledig verzorgde vakantie. De  
gasten verblijven in de prachtig verbouwde pastorie 
van St. Baslemont, in de Franse Vogezen.

Bij goed weer gaan we lekker buiten schilderen, 
oftewel “En plein air.” Dat kan, bijvoorbeeld om te 
beginnen, heel goed vanaf het terrasgedeelte direct 
achter het huis en atelier waar we verblijven. Maar 
ook in de directe omgeving (echt maar een paar hon-
derd meter) zijn er prachtige plekken om bijvoorbeeld 
een fraai landschap, oud chateau of rustieke details te 
schilderen. Voor iedereen is er een veldezel beschik-
baar en voor koffie en thee tussendoor wordt gezorgd!

De middagen en avonden zijn vrij in te vullen. Je kunt 
gewoon nog lekker door schilderen, óf… aan het einde 
van de straat loop je zo de fraaiste wandeling in! Ook 
is er in de omgeving van alles te bekijken, zoals het 
leuke stadje en bekende kuuroord Vittel.

Een compleet verzorgde schildervakantie
in de Franse Vogezen.

Schilder lekker mee in St.B!

Ga voor meer informatie en om in te schrijven naar:
lekkerschilderen.nl/schildercursus-frankrijk 

Ben je  
al cursist?

Vraag  
naar de 

korting!



Verblijf & Verzorging

Er is plaats voor maximaal 7 deelnemers. In het huis 
zijn 3 ruime eenpersoonskamers (€675,- p.p.) en 2 
ruime tweepersoonskamers met aparte bedden (€600,- 
p.p.), verdeeld over twee verdiepingen. Op iedere 
verdieping is er een luxe gezamenlijke badkamer met 
wc/douche/wastafel. 

Prijzen zijn inclusief: 
• 5 x 3,5 uur cursus met begeleiding, gebruik van 

(veld-)ezel en koffie en thee;
• 6 overnachtingen en verblijf in de fraaie pastorie; 
• alle (huisgemaakte) maaltijden met consumptie die 

we bij goed weer nuttigen op het fraaie terras met 
prachtig uitzicht over het dal!;

• welkom en afsluiting met drankje en hapje;
• gratis wifi in het huis.

Prijzen zijn exclusief:
• reiskosten;
• extra consumpties, tegen geringe vergoeding te 

verkrijgen en na afloop apart af te rekenen;
• schildermaterialen. Doeken zijn ter plekke te koop.

Op vrijdagmiddag na de lunch ruimen we alles op, even opfrissen en daarna gaan 
we genieten van een afsluitende expositie met een bubbeltje en hapje. Waarna een 
feestelijk diner. Op zaterdag vertrekken we na het ontbijt.

Lunch. 
Diner.

Ontbijt. 
Schildercursus. Enthousiast en vakkundig begeleid door profes-
sioneel beeldend kunstenaar Gerard Kamphuis. Bij mooi weer gaan 
we natuurlijk naar buiten. Er is echter een prachtig atelier aan huis 
zodat we ook bij minder weer gewoon kunnen schilderen.

13.00 uur
19.30 uur

9.00 uur
9.30-13.00 uur

Programma

Zondag rond 16.00 uur is de aankomst en ontvangst met een bubbeltje en hapje. 
Daarna even wegwijs maken en een diner. Van maandag t/m vrijdag is het  
programma als volgt:

Lekkerschilderen.nl
Ku n sta t e l i e r  Ka m p h u i s

Kunstatelier Kamphuis Gilze
T: 0161-455710
M: info@lekkerschilderen.nl


