Pieter
Manintveld
Schildernieuws
Nummer 1, oktober 2009
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Terugblik op geslaagde zomerworkshops
Afgelopen zomer hebben we weer met veel plezier workshops in de buitenlucht
georganiseerd. We kozen drie inspirerende plekken in de buurt van Apeldoorn.
Stuk voor stuk met een heel eigen karakter. De workshops waren leerzaam en
vooral ook gezellig en ontspannend.
Op zaterdag 11 juli waren we met een
enthousiaste groep cursisten te gast bij
de prachtige hoeve ‘De Blanke Mate’.
Deze ligt in het mooie landschap tussen
Nijbroek en Welsum. Bijna iedereen
koos een detail van de tuin of een deel
van de fraaie herenboerderij. Onze
gastvrouw Willemien had bij onze
eerste kennismaking gezegd: ‘Je mag
hier wel komen schilderen met je
groep, maar dan wil ik zelf ook meedoen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Het werd
een prachtige impressie. Aan het eind
van de dag was iedereen tevreden met
de kleurrijke resultaten.
Eind juli organiseerden we een workshop bij een kolk achter de IJssel in de
buurt van Welsum. Oude knotwilgen en

hoog wuivend riet dat reflecteerde in
het water kenmerkte het landschap.
We genoten van het schilderen, het
uitzicht en de heerlijke lunch. Een
geslaagde dag met mooie resultaten.
We bezochten dit jaar ook een nieuw
adres. En wat voor één! Op zaterdag
8 augustus hebben we geschilderd in
de zeer afwisselende landschapstuin
van Ben Roeterd. Het was een bewolkte
dag, maar er was toch voldoende licht
voor het nodige contrast in kleuren.
Naast het plezier van het schilderen
waren de deelnemers ook enthousiast
over de lunch. Aan het eind van de
middag hadden we een mooie collectie
werken die een indruk gaven van deze
fijne schilderdag.

Noteer alvast voor 2010:

We gaan weer schilderen in Frankrijk!
In juni 2010 geeft Pieter Manintveld weer schildercursussen in la douce France.
De bestemming is dit jaar de Vogezen. Dat wordt heerlijk schilderen, ontspannen
en vakantie vieren.
Tijdens de zomerworkshops bleek dat er weer veel belangstelling is voor schilderweken in Frankrijk. Dat lieten Pieter en Gerda zich geen twee keer zeggen.
In augustus maakten zij een tocht door Frankrijk op zoek naar een geschikte
locatie. “Dat is heel goed gelukt”, vertelt Pieter. “We hebben gekozen voor een
prachtig gerestaureerde chambre d’hotes met prima voorzieningen. Het ligt in
een deel van de Vogezen dat mij een beetje aan Toscane doet denken. De accommodatie ligt tegen een heuvel en daardoor heb je vanaf het terras een fraai
uitzicht over de omgeving. Vlakbij ligt een oud dorpje. Je waant je er in de
middeleeuwen door de oude gevels en de door de natuur aangetaste deuren.
Het plaatsje is de aanduiding ‘Ville Fleurie’ zeker waard en de vele bloemen zijn
een lust voor het schildersoog.”
Beginners en gevorderden
Aan de schilderweken kunnen beginners en gevorderden deelnemen. Pieter:
“Ieder vindt een uitdaging op eigen niveau om de beleving van het landschap
op het platte vlak vast te leggen. We werken met kleine groepen en er is dus
voldoende tijd om ieder persoonlijk te begeleiden en tips te geven.”
Dagindeling
Na het ontbijt gaan de deelnemers direct aan het werk. “We gaan naar de plek
waar we die dag schilderen en ieder zoekt een onderwerp uit voor zijn of haar
schilderij. Dat is altijd een plek in de buurt van de accommodatie. We werken dan
tot één of twee uur door. Na de lunch is iedereen vrij om te gaan wandelen, een
dorp of stad te bezoeken of misschien de finishing touch aan een schilderij te
geven.” Voor het avondeten worden alle gemaakte werken besproken. Elke
deelnemer krijgt advies waarmee hij of zij de volgende dag weer met plezier mee
aan de slag kan bij het vastleggen van een nieuw thema. Na het diner is er de
mogelijkheid om gezellig na te praten over de belevenissen van de afgelopen dag.

Praktische informatie en data
Week 2: zondag 13 juni tot en met zaterdag 19 juni
Week 3: zondag 20 juni tot en met zaterdag 26 juni
Aankomst op zondag tussen 16:00 en 17:00 uur
Vertrek op zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur

Kosten schildercursus
De kosten voor de schildercursus bedragen 150,00
per persoon. Afhankelijk van het type kamer dat u
kiest betaalt u in totaal per persoon voor deze week
€ 420,00 tot € 543,00.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor een schildervakantie?
Neem dan contact op met Pieter Manintveld,
tel.: 055-541 10 01 of 06-14 15 35 92, of stuur een
e-mail naar gerdamanintveld@chello.nl

Accommodatie
Bij La Tourelle kunt u een kamer huren of gebruik maken
van de camping.
• Verblijf in standaard tweepersoonskamer (bezet met twee
personen) met gedeeld sanitair, inclusief ontbijt, lunch en
diner: € 321,00 per persoon
• Verblijf in comfortabele tweepersoonskamer (bezet met
twee personen) met eigen sanitair, inclusief ontbijt, lunch
en diner: € 393,00 per persoon
• Verblijf in eenpersoonskamer met gedeeld sanitair,
inclusief ontbijt, lunch en diner: € 340,- per persoon
• Kamperen met eigen tent, inclusief auto, tent, gebruik van
sanitair op camping en gezamenlijke koelkast,
ontbijt, lunch en diner: € 270,00 per persoon

Kijk voor meer informatie over deze accommodatie op

www.colombotte.nl

Exposities van dichtbij tot over de grens
De schilderijen van Pieter hangen in binnen- en buitenland. Heel bijzonder was de
opening van een tentoonstelling in Berlijn. Daar sieren sinds juni kleurrijke aquarellen
de muren van een kliniek. Na de feestelijke opening met heerlijke hapjes en drankjes
kunnen nu de cliënten van de kliniek van de kunst genieten.

Kunstuitleen
In Apeldoorn hangt het werk van Pieter op dit moment
bij Knowledge Plaza. Dit bedrijf verzorgt ook de website
www.pietermanintveld.nl. Op deze website leest u het
laatste nieuws en kunt u ook een online galerie bekijken.

Wist u dat Pieter Manintveld ook een eigen kunstuitleen
heeft? Hij voorziet kleine en grote bedrijven van passende
werken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en
kosten? Neem dan contact met ons op.

Pieter
Manintveld
Inschrijfformulier
Tekenen en schilderen in Frankrijk 2010

U kunt zich inschrijven door dit inschrijfformulier in te vullen in blokletters en ondertekend op te sturen naar:
Pieter Manintveld • Drapeniersdonk 147 • 7326 AH Apeldoorn
i.v.m. reserveringen graag zo snel mogelijk terug sturen

NAAM:…………………………………………………………………………………………...................................................………………….
VOORNAAM:………………………………………………………………….....................................................………………………………….
GEBOORTEDATUM:………………………………………………….....................................................…………………………………………..
ADRES:………………………………………………………...................................................…………………………………………………….
POSTCODE/PLAATS:………………………………………...................................................……………………………………………………..
TELEFOON:………………………………………………...................................................…………………………………………………….......
E-MAIL:……………………………………………………………………………………………...................................................………………..
Ik schrijf me in voor de cursus Tekenen en schilderen in Frankrijk à € 150,- per persoon.
Eerste en tweede keuze aangeven en doorstrepen wat niet van toepassing is.



Aankomst zondag 13 juni 2010 - vertrek zaterdag 19 juni 2010
Aankomst zondag 20 juni 2010 - vertrek zaterdag 26 juni 2010



Verblijf in standaard tweepersoonskamer (bezet met 2 personen) met gedeeld sanitair
incl. ontbijt, lunch en diner.: € 321,- per persoon
Verblijf in comfortabele tweepersoonskamer (bezet met 2 personen) met eigen sanitair,
incl ontbijt, lunch en diner: € 393,- per persoon
Verblijf in éénpersoonskamer met gedeeld sanitair,
incl. ontbijt, lunch en diner: € 340,- per persoon
Kamperen met eigen tent, inclusief auto, tent, gebruik van sanitair op camping en gezamenlijke koelkast,
ontbijt, lunch en diner: € 270,00 per persoon





Bent u bereid iemand mee te nemen in uw auto of wilt u juist met iemand meerijden of samen reizen?
Geeft dit dan hieronder aan. Dan kunnen we wellicht via ons contacten worden gelegd.

Ik ben bereid om iemand mee te nemen.

Ik wil graag met iemand meereizen.
Eet u vegetarisch? Geef dat dan hieronder aan. Dan houden wij daar rekening mee.

Vegetarisch
DATUM:……………………………………………………………………………………………………………..

HANDTEKENING:………………………………………………………………………………………………….
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u spoedig bericht van ons. Heeft u van ons de bevestiging ontvangen? Dan verzoeken
wij u de aanbetaling van € 100,- te storten op bankrekening nr. 53 10 18 563 t.n.v. P. Manintveld te Apeldoorn. Bij onvoldoende deelnemers gaat de cursus niet door en storten wij uw aanbetaling terug. Hiervan krijgt u uiteraard tijdig bericht.

