
Dominio Vale do Mondego
Eelco Schaap en Karin Sligting 

Quinta da Portela, Faia, Portugal
info@dominiovaledomondego.com
www.dominiovaledomondego.com 

Tel. 00-351-271926276
telm. 00-351-938750730 

6300-095 Faia, Guarda, Portugal

Verblijf in een Quinta of Cabana, op 
basis van gedeelde 2-pers. kamer met 
gedeeld sanitair.  De Quintas liggen 
verspreid op het 33 ha landgoed. 
Max.12 deelnemers.
Prijs arrangement: 
€ 695,-   p.p. in 2-persoons kamer
€ 765,-   p.p. alleengebruik kamer
Inclusief: welkomstdrankje, 5 dagen 
workshops van 3 - 5 uur per dag,  7 
overnachtingen, alle dagen uitgebreid 
ontbijt, 2-gangen lunch met wijn, 3-
gangen diner met wijn, koffie, thee, 
bronwater, alle materialen, gebruik 
atelier, natuurwandeling olv Eelco, 
excursie naar weverij-museum in Meios. 
Exclusief vlucht, vervoer van en naar 
luchthaven, verzekering. 

.

Interesse? Mail ons voor 
uitgebreide informatie:

Pierik l’Istelle maakt sinds 2002 maskers. Zij 
doet dit als autonoom kunstenaar en in 
opdracht voor diverse theatergezelschappen. 
Haar inspiratie is de veelzijdigheid in ieder 
karakter, de etherische energie
van de geest vangen in materiaal, ‘wat 
binnen leeft, naar buiten verbeelden’, wat 
‘buiten’ aanwezig is, de overweldigende 
natuur’, naar binnen brengen! In 2011 heeft 
zij tijdens het Angel Festival op dit landgoed 
maskers gemaakt met bezoekers van het 
festival. Deze ervaring en het enthousiasme 
van de deelnemers heeft geleid tot het 
ontwikkelen van deze 8-daagse workshop. 
Basis van de workshop is de prachtige 
nieuwe Maluca Art Atelier op het 
Landgoed, waarvan Pierik permanent artist-
in-resident is.

MASKER WORKSHOP in PORTUGAL met Pierik l´Istelle 
op eco-landgoed Dominio Vale do Mondego 29 september t/m 5 oktober 2012

8-daagse MASKER reis op de biologisch-dynamische boerderij van Dominio Vale do Mondego, midden 
in het natuurpark Serra da Estrela. Onder de professionele en bezielende leiding van Pierik l´Istelle 
maak je kennis met de magie van het ‘masker’. Uitgangspunt is het eigen gezicht. Hierop wordt een 
masker gemaakt. Maar dan…Op het ‘neutrale’ masker van je eigen gezicht, werken we met 
verschillende materialen, zoals: papier, verf, veren, kralen en alles wat je op het landgoed vindt. Karin 
en Eelco verwelkomen je op hun inspirerende landgoed met traditionele landbouw in een eeuwenoud 
cultuurlandschap, met een eerlijke keuken met producten van het landgoed. Je slaapt in traditionele, 
sfeervol gerenoveerde Quintas en er is volop ruimte voor wandelingen in de ruige natuur.
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