Schrijf je verhaal in een Frans château
Onder professionele begeleiding, in de Haute-Saône
Het karakteristieke Château de Chemilly ligt aan de rivier de Saône in een klein dorpje.
Een bijzondere plek ver weg van het dagelijkse leven, waar je de rust,
ruimte en inspiratie vindt voor jouw verhaal.

SCHRIJFWEEK van zondag 17 tot zaterdag 23 juni 2018

Schrijf jouw verhaal, onder persoonlijke begeleiding Wil jij je levensverhaal vastleggen? Of het
verhaal van je familie of van een speciale periode in je leven? Wanneer je jezelf de tijd en aandacht
hiervoor gunt - onder professionele, informele begeleiding - heb je aan het einde van deze week in
Chemilly een rijkdom aan persoonlijke notities in handen. Misschien wordt het wel een boek!
Schrijfweek of vakantieweek? We hopen beide! Van maandag tot en met vrijdag ga je schrijven.
Samen met een groepje van vijf tot zeven deelnemers doe je veel oefeningen die de pen en het
geheugen losmaken. In het kasteel en in de grote ommuurde tuin aan de rivier zijn genoeg plekjes
om ook rustig alleen te kunnen werken. Naast het schrijven is er zeker tijd voor ontspanning:
zwemmen in de rivier, vogels en vlinders spotten, lezen in de tuin, kanoën, vissen... En natuurlijk is er
tijd voor lekker eten en wandelingen door het glooiende landschap.
Kosten € 695 all in voor de vijfdaagse cursus, verblijf in een privékamer en alle maaltijden.
Goed om te weten Er zijn enkele extra plaatsen voor een meereizende vriend(in) of partner.
Gastvrouwen Marleen werkt als redacteur, journalist en interviewer. Met haar bedrijf Magazijn
Memoria helpt zij mensen bij het optekenen van hun herinneringen, bijv. in opdracht van Story
Terrace: ‘Uw verhaal, onze schrijvers’. Zij is o.a. auteur van Wij van jaargang 1935. Als schrijfdocent
richt zij zich op creatief schrijven over het leven. Froukje is eigenaar van Les Granges, een gîte en
vakantiehuis in de Drôme, waar zij haar gasten met regelmaat heerlijke maaltijden voorzet.
De locatie Chemilly ligt op 6,5 auto-uren van Utrecht. De reis naar Frankrijk regel je zelf. Je kunt ook
per trein reizen, naar het nabijgelegen Vesoul, via Basel en Mulhouse of via Parijs.
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