
EEN CREATIEF EN ARTISTIEK WEEKEND IN DE LUBERON 
 
Heeft u zin in een creatief, artistiek of gastronomisch weekend in de Luberon? 
 
Midden in het natuurpark van de Luberon, aan de oever van de rivier de Aiguebrun 
geven wij u de mogelijkheid om te profiteren van kunstzinnige activiteiten, van een 
bijzonder mooie en oorspronkelijke natuur en van de Provençaalse gastronomie. 
Wij bieden u een flexibele formule aan waarbij u kunt kiezen uit 2 tot 4 sessies van 
studie en ontdekking gedurende een weekend. 
 
U kunt kiezen uit de volgende lessen: 

• Zang (stemontwikkeling) 
• Tekenen 
• Provençaalse keuken 

 
Stemontwikkeling en zang 
 
Wij gaan ons bezighouden met het volgende: 
Ademhaling, resonans, uitspraak (dictie), gehoor. Het doel is een beter gebruik van 
de stem, niet alleen voor het zingen, maar ook meer in het algemeen, bijvoorbeeld bij 
het geven van een lezing. 
De lessen zijn bestemd voor een ieder die zich bewust wil worden van de stem, het 
gebruik ervan en de mogelijkheden van expressie die er in besloten zijn. Muzikale 
kennis is niet vereist. 
 
Tekenen  
 
Naar keuze heeft u de mogelijkheid tot het tekenen van stilleven, landschap of 
model. Het doel van de lessen is een basis voor het tekenen te geven 

• In het gebruik van de verschillende materialen: krijt, houtskool, sanguine en 
inkt. 

• In de waarneming: verhoudingen, perspectief, krachtlijnen, compositie. 
• In het gebruik van toonwaarden: het weergeven van licht en schaduw. 

Materialen zijn inbegrepen. 
Deze lessen richten zich tot leerlingen van alle niveaus. 
 
U volgt minimaal 2 sessies van 2 ½ uur, individueel, met z’n tweeën of als groep 
(minimaal 4 personen). 
De lessen vinden op zaterdag en zondag plaats van 10.00 – 12.30 en van 15.00 – 
17.30. 
 
Kookcursus 
 
Francis Motta zal u een inleiding geven in de Provençaalse keuken door middel van 
een van de volgende thema’s: 
 

• Het prepareren van ganzenlever. 
• Een gastronomisch kerstdiner. 
• De traditionele Provençaalse keuken. 
• Het maken van een wildgerecht; een jagersmaaltijd. 



• De truffel. 
• Paasmaaltijd met lamsvlees. 

 
Francis, meesterkok, onthult u zijn geheimen terwijl hij zijn specialiteiten voor u klaar 
maakt. En u steekt natuurlijk ook de handen uit de mouwen! 
De ochtend wordt afgesloten met een feestelijke maaltijd bestaande uit de gerechten 
die u het gemaakt, opgediend in een charmant en traditioneel kader. 
 
 9.30: Rondleiding en kennismaking rond een kop thee of koffie. 
10.00: Naar de keuken! 
12.30: Aan tafel! 
 
Francis kan een groep van minimaal 6 en maximaal 8 personen verwelkomen. 
 
Wij verzoeken u zich minimaal een maand van te voren voor de cursussen in te 
schrijven! 
 
Tarieven: 
 
Voor het onderdak in de Auberge de l’Aiguebrun, van 1 oktober tot 15 december en 
van 15 maart tot 1 mei (behalve feestdagen): 

 
100 € per dag, half pension (zonder wijn) op basis van een 2-persoons kamer 
(minimaal 4 dagen). 
 

In het hoogseizoen: zie www.aubergedelaiguebrun.fr
 
Voor de cursussen zang en tekenen: 
 
 Individueel 

Prijs per persoon 
Formule Paar 
Priis voor 2 personen 

Groep (min 4 pers) 
Prijs per persoon 

2 sessies € 100 € 150 € 50 
3 sessies € 140 € 210 € 70 
4 sessies € 180 € 270 € 90 
 
Voor de kookcursus: 
 

80 € per persoon, inclusief de maaltijd. 
 
 
 
 
 

Arte Musica Kunstcursussen in de Provence 
www.artemusica.eu 

 
 

http://www.aubergedelaiguebrun.fr/

