IN LIJN MET DE NATUUR
Feestelijke workshops in Montel in de Auvergne, Frankrijk

Twee workshops over intuïtie en ervaren in de natuur met
beeldend kunstenaar en helderhorende Mirjam Janse

Week 1 - 17 t/m 24 augustus 2013
Week 2 - 24 t/m 31 augustus 2013
‘In lijn met de natuur’ is een feestelijke week van lekker buiten zijn en werken met al je zintuigen. Tekenen,
heerlijk eten, nieuwe ideeën opdoen en ook nog iets over het waarnemen van de natuur leren. En over jezelf. En dat alles
op een prachtige plek in Frankrijk op de grens tussen Puy de Dome en Haut Loire.
Mirjam Janse is je gids en verrast je met uitdagende opdrachten. Er zijn momenten van stilte en van snelle actie. En het
mooie is: je kan alles al. Dus is het genieten! Onze gastheer is Herman Hoff, architect, kok en levensgenieter. Hij kookt
ook vegetarisch. Meer informatie over prijzen, de locatie en de omgeving staat op de sites mas-montel.nl en mirjanse.nl.

Over Mirjam Janse
Mirjam is beeldend kunstenaar, helderhorende en healer. Zij tekent en maakt beelden
in allerlei materialen. Haar intuïtieve werk doet zij vanuit haar studio in Amsterdam,
in Londen en op locatie.

De boerderij in Montel
We verblijven met max 12 personen in een comfortabel verbouwde boerderij met
oude bomen op het terrein. Ontspannen doen we met een picknick op het veld of bij
de open haard. Er zijn genoeg plekjes om je terug te trekken, te lezen of stil naar het
licht in de bomen te kijken.

Prijzen
De vergoeding is voor één week volpension, afhankelijk van de kamer, 290
euro tot 480 euro. Zie website. De workshop is 250 euro per persoon.

De reis
Je kunt opgehaald worden van station of vliegveld in Clermont Ferrand. De
route beschrijving en aanvullende informatie ontvang je na je inschrijving.
Wil je eerst kennis maken, neem dan contact op. Mirjam. (0)626 132 972

Informatie staat op sites:

www.mas-montel.nl - www.mirjanse.nl - www.mirjamjanse.nl

