Country House Montesoffio

www.montesoffio.com

Compleet verzorgde Schrijfvakantie in heerlijk Italië
Geef jezelf eindelijk ruimte en rust om jouw verhaal te schrijven.
Van 18 tot 25 mei 2019 en 21 tot 28 september 2019
voor € 765,Op het rustige, authentieke Italiaanse platteland ligt
landgoed Montesoffio, ver weg van verkeer, telefoon
en stoorzenders.
Op dit heerlijk gelegen landgoed zet het voorjaar een
betoverend landschap neer. Alles komt uit na een
korte winter. De velden kleuren groen, de olijf- en
fruitbomen en wijnranken staan in bloei en de bijen
zoemen erop los.
De temperatuur is ideaal om lekker buiten te eten en het zwembad ligt klaar voor een verfrissende duik.
In deze oase van rust, begeleidt schrijfster Marlen Visser je bij het schrijven van jouw verhaal.
Of je nu een roman, een thriller of je levensverhaal wil schrijven, als je er echt werk van wil maken is deze
schrijfvakantie dé manier om serieus met je schrijfproces aan de slag te gaan.
Iedere ochtend toegankelijke workshops en de rest van de dag een zee van tijd om te schrijven en te
investeren in wat jij belangrijk vindt. In deze zeven dagen leer je van een ervaren docent en inspireer en
stimuleer je elkaar als deelnemers. Wij zorgen ervoor dat deze week helemaal in het teken staat van jouw
verhaal, in een gemoedelijke sfeer.
Anja en Emile, de eigenaren van Montesoffio, verwennen je met gezamenlijke Italiaanse maaltijden aan
de lange tafel buiten onder de sterrenhemel.
Wakker worden met een plons in het zwembad, daarna een rijk en gezond ontbijt met zelfgebakken brood
en dan aan het werk met elkaar.
De trainingssessies zijn van 10.00 tot 12:30 uur. Na de lunch heb je uitgebreid de tijd om meters te maken.
Kies je plek onder de olijfbomen, aan de tafel op het terras of trek je terug in een hangmat onder de
pruimenbomen. Of zit je liever binnen in een eigen kamer? Alles is mogelijk.
Aan het einde van de dag komen we weer bij elkaar om ervaringen te delen.
Tijdens het diner kletsen we lekker verder onder het genot van goede wijnen uit de streek.

www.montesoffio.com

Country House Montesoffio
Compleet verzorgd voor € 765,- betekent:

Schrijftijd
Elke ochtend een inspirerende schrijfworkshop* door auteur/docent Marlen Visser
(o.a. bekend van de goed ontvangen thrillers Stem! en Meesterdeal).
Veel tijd en ruimte om zelf te schrijven en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.
Op verzoek een één-op-één-gesprek met Marlen over een zelf te kiezen thema/onderwerp.

* Onderwerpen schrijfworkshops zijn onder andere:
• Waar loop je tegenaan / hoe vind je tijd om te schrijven?
• Structuur / plot / perspectief?
• Overtuigende personages?
• Spanning / conflict!
• Hoe vind je een uitgever / hoe zet je je boek in de markt?
Verblijf Montesoffio
7 overnachtingen op het landgoed op basis van 2-persoonskamer met eigen badkamer
Welkomstdiner op zaterdag
Dagelijks ontbijt en lunch
Thee, koffie en water de gehele dag door
Woensdag kookworkshop, als jullie tijd en zin hebben
4 avonden een gezamenlijke Italiaanse maaltijd
Afscheidsavond in een plaatselijke restaurant
Overig
Een partner is welkom voor € 565,- (prijs is exclusief schrijfworkshops).
De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 110,Buiten het schrijven kan je in de directe omgeving van Montesoffio heerlijk wandelen,
middeleeuwse stadjes ontdekken of naar de kust gaan, waar je o.a. verse vis kan eten.
Zelf regelen: de reis naar Montesoffio met auto, bus, trein of vliegtuig.
Vliegen kan vanuit Amsterdam, Eindhoven of Weeze naar Bologna, met KLM, Transavia en Ryanair
en dan verder met trein of huurauto. Of je vliegt rechtstreeks van Weeze naar het dichterbij gelegen
Ancona met Ryanair, of met Lufthansa met overstap. Op beide luchthavens kan je makkelijk en heel
betaalbaar een auto huren. We adviseren je graag.
Op verzoek verzorgen wij de transfer van vliegveld Ancona naar Montesoffio en v.v. voor € 25,- per rit.
Informatie: www.marlenbeekvisser.nl / www.montesoffio.com
Tot ziens!
Marlen en Anja en Emile

