
Hollandaises in Parijs
SchrijÍster en columniste Sophie van

der Stap en communicatiemanager

Lavinia Schimmelpenninck zijn'Les

Hollandaises' . Op hun geliiknamige

blog vertellen de schrijÍster en commu-

nicatiemanager over hun leven in

Parijs. En dan wel het échte leven - want in de Franse hooÍdstad is

het niet altijd bruisende champagne voor en vinÏage Hermès-sjaals

na. Nee, 'Parijs is ook wel eens grijs', aldus Lavinia en Sophie

Bijvoorbeeld wanneer je koÍfie smaakt als warm water met twee

eetlepels suiker en een kleurtje.

www leshollandaises.com

Bretagne, de Pyreneeén, de Ardèche,

de Provence - in haar kindertijd lieten

Rosanne Langebergs ouders haar alle

hoeken en gaten van Frankrijk zien.

lnmiddels weet ze het zekeÍ: 'Het land

is práchtigl' Op haar blog Bonjour

Frankrijk vertelt Rosanne met aanstekelijk enïhousiasme - en leuke

Íoto's - over haar ervaringen met het land dai haar hart heeft gestolen

www.bonjourÍrankriik. nl

BOURGOAIDISCH GELUK
Rolf en Tanja Busscher besloten vier jaar geleden naar Frankrijk te verhuizen.

Zij kwamen terecht in Les Reprilles, een eeuwenoude boerenhoeve in het

zuiden van de Bourgogne. Het was liefde op het eerste gezicht lnmiddels

hebben Rolf en Tanja de boerderij omgeb,ouwd tot sÍeervolle gites die van

alle gemakken zijn voorzien. Genieten op een prachtige plek, waar je kunt

wandelen, fietsen en zwemmen, Fn zoals bekend heeÍt dlt gebied ook op

cultureel en culinair vlak oneindig veel te bieden

Domaine Les Reprilles, Ghiddes, Bourgogne, vanaÍ €325 per week

per vakantiehuis, www.lesreprilles. nl'

Laurens' rondingen Rosanne EK Frankrijk
- rVe[d bewonderd door Picasso, was bevriend met

:-aque en stond model voor Modigliani. Van 6luni Ï/m

.: rktober toont museum Beelden aanZee ruim vijÍtig

-:- pturen van Henri Laurens. Als pionier van het kubisme

'. as h j een van de belangrijkste Pariise beeldhouwers van

-: 2Oste eeuw. Later week hil aÍ van hoekige vorTnen en

: ,,vikkelde hij zijn beroemde curves', Hii creëerde talrijke

:=: den van vrouwenlichamen. Laurens Iiefde voor de zee

- ,: h j door een aantal zeemeerminnen aan zijn collectie
'-: .e voegen, die geheel op hun plek zijn in dit museurn

.=- le kust van Scheveningen.

=;e ijk met deze expositie wordt op het Lange Voorhout

:-< van hedendaagse Franse beeldhouwers getoond

4enri Laurens: De grote curve,6 juni t/m

25 oktober, Museum Beelden aanZee, Den Haag,

,r'r,rw, beel d enaanzee. n l.

l'and Palats
-- :eIS Versailles

- - : :^na e des Antiquaires brengt sinds de laren vijftig

-.- . s <unst- en antiekhandelaren vanuit de hele wereld
''.' ra' s. waar hun schatten worden getoond in het Grand

:. .- . I i laar wordt het historische complex voorzien van

::- -:: 3a van de tuinen van Versailles. lnterieurdesigner

.:- -:s Grange wordt bij de opbouw hiervan geholpen

- - -" :: ^oven ers van het Chàteau de Versailles

; 3 ennale des Antiquaires, 11 t/m 21 september,

I ":"d Palais, Parijs, www.sna-Írance.com.
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