Cursus mandenvlechten in Noord-Frankrijk 2021
Deze zomer worden weer vlechtweken georganiseerd op een bijzondere locatie in NoordFrankrijk, mits de corona maatregelen dit toelaten. De eerste week is van maandag 5 t/m
vrijdag 9 juli 2021.
Er wordt gewerkt met verschillende soorten wilgentenen. Met in totaal 9 medecursisten krijg
je les van een ervaren, enthousiaste vlechter (Piet-Hein). De dagen duren van 9.00 tot 17.00
uur. Iedere dag wordt er les gegeven, maar je kunt zelf dagdelen skippen als je daar behoefte
aan hebt. De vlechtwerken die je maakt kunnen variëren van verschillende soorten manden,
een stoel (ervaring en handigheid nodig) of vrije vlechtwerken in de tuin. Je overlegt dat van
te voren met Piet-Hein. Waarmee je begint hangt af van het feit of je al eerder met
wilgenteen gewerkt hebt.
Kosten
De kosten zijn € 550,- voor een compleet verzorgde week (incl. materiaal).
Je bent zondag voordat de cursus begint van harte welkom vanaf 16.00 uur en je vertrekt op
zaterdag na het ontbijt.
Locatie
De unieke locatie waar de cursus gehouden wordt is een oude boerderij in het kleine dorpje
Viller, Noordoost-Frankrijk, nabij Metz. Rust en ruimte zijn kenmerkend voor de plek (de
wielewaal en de nachtegaal zijn er laatst weer gespot!). De boerderij wordt nog steeds verder
verbeterd door de vrijwillige inzet van een bouwbedrijf uit Utrecht. Het is een prachtplek,
maar je moet ook weer geen luxe badkamers verwachten. Er is voor ongeveer 9 mensen een
aparte kamer beschikbaar. Sommige kamers beschikken over meerdere bedden. Een tentje in
de tuin mag ook. Daar is plek genoeg.
Meer info over de accommodatie: https://www.les-ateliers-de-viller.net
Maaltijden
Twee koks verzorgen met veel plezier alle maaltijden, een dieet vormt voor hen geen enkel
probleem. Beiden zijn gewend te koken voor mensen met een voedselallergie. Vooraf overleg
is dan wel noodzakelijk.
Wil je meer info over mogelijkheden dieetkeuken: Gerri Bres, 06-46205765 (na 18.00 uur)
Informatie & aanmelden
Wil je meer informatie over de
vlechtweek? Neem dan contact op met
Piet-Hein Spieringhs, 06-25121728 of
piethein@vlechterij.nl

