Louise Bourgeois herontdekt

Dit najaar presenteert De Hallen Haarlem
een internationale groepstentoonstelling
die is gebaseerd op een (relatief
onbekend) boekje met negen etsen en
bijbehorende korte verhalen uit 1947 van
de Franse kunstenares Louise
Bourgeois. De thema’s in het werk van
Bourgeois zijn onder andere de
kwetsbaarheid van het menselijk bestaan
en eenzaamheid. Een belangrijk
onderdeel van de tentoonstelling is een
serie van negen avonden: zo zal er
bijvoorbeeld een diner/debat plaatsvinden bij het lugubere zevende verhaal, waarin een
man een stoofpot van zijn vermoorde vrouw maakt.
He dissapeared into complete silence; rereading a single artwork by Louise
Bourgeois, van 23 september t/m 4 december in De Hallen Haarlem,
www.dehallen.nl.

Nouveau
Wat biedt ‘la douce France’ voor nieuws?
Leven in Frankrijk selecteerde de beste
adressen en (cadeau)tips.

door Afke severijn met een bijdrage van Timothea berghuys
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Rust & comfort in
de Morvan
Domaine Les Reprilles is een eeuwenoude
boerenhoeve die door de Nederlandse
eigenaren Rolf en Tanja Busscher is
omgetoverd tot een heerlijk vakantieadres. Het
terrein, in de Bourgogne aan de zuidkant van
de Morvan, is voorzien van vijf sfeervolle
vakantiehuisjes en twee luxueuze kamers. Er is
een verwarmd zwembad met warme
buitendouche en ieder huisje heeft een volledig
uitgeruste moderne keuken en bedden van de
fijnste kwaliteit. Het domaine ligt midden in de
prachtige natuur, niet ver van het pittoreske
Luzy. Het enige geluid dat u af en toe zult horen
is dat van een passerende boer op zijn tractor.
Prijzen vanaf E 75 per nacht voor een
kamer en vanaf E 425 per week voor een
huisje. Meer informatie: www.lesreprilles.nl.
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Le nouvel
observateur
Eerder dit jaar werd de Franse fotograaf
Raphaël Dallaporta (1980) door een
internationale jury uitgeroepen tot winnaar van
de Foam Paul Huf Award. De prijs is een
tentoonstelling in Foam. Observation bestaat
uit vier series van afbeeldingen van diverse
objecten, die zich kenmerken door een koele
en registrerende manier van fotograferen.
Observation, van 2 september tot
26 oktober in fotomuseum Foam in
Amsterdam, www.foam.org.

24 uur koken
Dit najaar gaat de nieuwe Nederlandse digitale zender 24Kitchen van Fox Channels
Benelux de lucht in. De naam zegt het eigenlijk al, 24Kitchen is een 24-uurs zender
met voornamelijk Nederlandse producties over voeding en de bereiding van eten.
De programma’s worden gepresenteerd door gevestigde namen van meesterchefs
en nieuw aanstormend talent. Een van de programma’s is Grenzeloos koken,
waarin u o.a. kunt genieten van de romantische en elegante Franse keuken met
John Gerdsen. Ook ons eigen jurylid van de Leven in Frankrijk-restaurantverkiezing
Angélique Schmeinck zal veelvuldig aan het werk te zien zijn op deze zender!
Grenzeloos koken, Fox Channels, vanaf 1 oktober digitaal op 24kitchen.

Wandelen door Zaandam
met Monet

Nieuw in de Trotter-reeks: een
gids over de sprankelende
Champagne-Franse Ardennen,
van bezienswaardigheden en
leuke weetjes tot praktische tips.
Leer over en geniet van het
noorden van Frankrijk!
Champagne-Franse Ardennen,
Uitgeverij Lannoo, ISBN
9789020994056, E 19,95.
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Noordelijk
genieten

Creatief nazomeren
In het najaar kunt u uw creativiteit kwijt op de schilder- en beeldhouwvakantie van
Art et Création. En genieten van het pittoreske dorpje Saint Bérain in de Auvergne,
waar u verblijft in een oude boucherie-annex-bistro. De ruige omgeving met
vulkanen en rivieren biedt volop inspiratie. De cursussen zijn geschikt voor
beginners en gevorderden.
Prijs vanaf E 700. Meer informatie: www.artetcreation.nl.

Zaandam 1871. A little known but decisive period
in the life of Claude Monet
Zaandam en 1871. Une période à peine connue, mais
décisive, dans la vie de Claude Monet
Zaandam 1871. Ein kaum bekannter, aber entscheidender
Zeitraum im Leben von Claude Monet

In de handzame en originele reeks ‘20 x logeren &
genieten’ is nu een gids over de regio Nord-Pas
de Calais verschenen. Angélique van der Horst
neemt u mee op ontdekkingsreis naar de leukste
plekken, mensen en verhalen in de meest
noordelijke regio van Frankrijk.
20 x Nord/Pas-de-Calais, genieten en logeren in
Frankrijk, Uitgeverij Lannoo,
ISBN 9789020991475, E 15,95.

Monet z a a n d a m

Op naar de
Champagne!

1871

Zaandam 1871. Een nauwelijks bekende, maar
doorslaggevende periode in het leven van Claude Monet

Monet
1871

zaandam

De schilderijen | The paintings | Les tableaux | Die Gemälde

Tijdens zijn verblijf in Zaandam schreef
Claude Monet aan zijn vriend en collega Camille
Pissarro: ‘Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk
en er is genoeg te schilderen voor een heel
leven. Huizen in alle kleuren, molens bij
honderden en verrukkelijke boten.’ Het boekje
1871, Monet Zaandam brengt u via een
wandelroute langs alle 25 schilderijen die de
grondlegger van het impressionisme in
Zaandam maakte. Ook is een fietsroute
opgenomen langs de Zaan. Het boekje is
samengesteld door Martijn Couwenhoven,
Bas Hüsslage en Jacob Reitsma.
1871, Monet Zaandam, Uitgeverij NoordHolland, ISBN 978 90 78381 501, E 10 (excl.
verzendkosten), www.monetinzaandam.nl.
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