
Deze zomer organiseert Gillberga-17 een schilderweek met als thema: 

”Tussen moestuin en keuken.....” 
Dit jaar duiken we de moestuin en de keuken in voor spannende vormen en kleuren, 
en verhalen over lekker eten. Raak bevlogen door een prachtig versierd puddinkje 
of het blauw van bloeiend komkommerkruid, een oud Zweeds recept of een feestelijk 
gedekte tafel. En schilder..!
Tekenen, schilderen, koken, tuinieren zijn allemaal creatieve activiteiten. Je schept 
iets dat er eerst niet was. Je gaat op weg zonder van tevoren te weten waar je uitkomt. 
Het resultaat is altijd weer een verrassing. Plezier krijgen in experimenteren, in je laten 
verrassen, dat staat in deze kursus centraal. 
 “Ik vind het belangrijk om jouw creatieve proces te stimuleren, je te begeleiden in het 
zoeken naar je beeldtaal, in wat je wil vertellen over bloemen en planten en de wereld 
van de keuken, dat alles in een sfeer van ruimte voor ieders aanpak”, dat is wat de 
docente zegt over haar manier van werken. Iedereen die het leuk vindt om te schil-
deren, nieuwsgierig is naar zijn/haar creatieve mogelijkheden is welkom. Er is geen 
ervaring vereist. We werken zowel samen als individueel.

De kursus staat open voor deelnemers uit Nederland en Zweden. Bij een gemengde 
groep zal de hoofdtaal Engels zijn. De docente spreekt Nederlands, Engels en redelijk 
Zweeds. De workshops vinden zoveel mogelijk buiten plaats met mooi weer. 

De kursus is inclusief maaltijden, een heerlijk en gezond ontbijt, lunch en lekkere
zomermaaltijden, koffie, thee, fris en fruit. Er zal veel gebruik worden gemaakt van
biologische produkten. Vlakbij onze boerderij zijn meerdere overnachtingsmogelijk-
heden. Je kan ook kamperen op ons eigen terrein. Er is plek voor ongeveer 8 kleine 
tenten. De voorzieningen zijn zeer eenvoudig.

Tijdstip: zondag 13- zaterdag 19 juli 2014
Kosten: kursus incl. maaltijden € 425,-
Waar: De boerderij ligt vlakbij Värmlands Nysäter, ongeveer 40 km ten westen van  
Karlstad. Ongeveer 2 uur rijden van Oslo en Gothenburg.

Voor uitgebreidere info:
Lucienne Coenegracht
mail: lucoenegracht@tiscali.nl
of bel: 030-2947031    Welkom!
www.gillberga-17.nl
   


