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Workshops
Op eco-landgoed Dominio Vale do Mondego  

Natuurpark Serra da Estrela, Portugal

Voor een bijzondere meivakantie 2013! 

Van 27 april  tot 4 mei 2013

Maskerworkshop met Pierik L’Istelle 
In deze workshop maak je onder leiding van 
beeldend kunstenares Pierik L’Istelle kennis met de 
magie van het masker. Voor het maken van de 
maskers worden de gezichten van de deelnemers 
gebruikt en ze worden met verschillende materialen 
versierd. Deelnemers kunnen zich laten inspireren 

door het eeuwenoud cultuurlandschap en traditionele landbouw 
en de materialen voor de maskers kunnen op het terrein 
verzameld worden. 

Mixed media workshop met Neely Schaap
In deze workshop, gegeven door beeldend 
kunstenares Neely Schaap, ervaar je de wereld 
van de Mixed Media in het landschap. Je wordt  
m e e g e n o m e n o p e e n p e r s o o n l i j k e 
ontdekkingsreis. De omringende natuur geeft 
niet alleen een immens gevoel van vrijheid, maar 
is ook een stimulans om verbondenheid te voelen; als individu en 
als groep met de natuur. De uitdaging in deze workshop is het 
verbeelden van deze connectie. De deelnemers zullen leren om 
verschillende materialen toe te passen. 

Arrangement : 
• Data: 27 april tot en met 4 mei 2012
• Maximaal 12 deelnemers per workshop
• Welkomstdrankje
• 5 dagen workshops van 3-5 uur per dag, inclusief 

materialen
• 7 overnachtingen
• dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet, 2-gangen lunch (incl. 

wijn) en 3 gangen diner (incl. wijn, thee en koffie)
• natuurwandeling o.l.v Eelco Schaap
• excursie weverij-museum in Meios

Exclusief vlucht, vervoer van en naar luchthaven en verzekering. 

Prijs per workshop : 
695€ p.p. op basis van een 2-persoonskamer 
765€ p.p. op basis van alleengebruik 

Kijk voor meer informatie op: 
www.dominiovaledomondego.com
Of mail naar: maskerworkshop@gmail.com 
of neelyschaap@planet.nl 

Het hele jaar door zijn er workshops te doen op het landgoed zoals vilten, koken, wandelen, dansen, 
filosoferen, schrijven en nog veel meer! Kijk voor meer informatie op de website.  
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