Country House Montesoffio

www.montesoffio.com

Compleet verzorgde Schrijfvakantie in heerlijk Italië
Geef jezelf eindelijk ruimte en rust om jouw verhaal te schrijven.
Van 24 september tot 1 oktober 2022
voor € 1.195,-

In het rustige, authentieke Italiaanse heuvelland van Le Marche ligt landgoed Montesoffio, ver weg van
verkeer, telefoon en stoorzenders. In deze oase van rust, begeleidt Annet Hulst je bij het schrijven van
jouw verhaal. Annet Hulst is auteur en schrijfdocent bij de www.onlineschrijfschool.nl van Marelle Boersma.
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.
Bijna elke ochtend een toegankelijke schrijfworkshop en daarna een zee van tijd om te schrijven en te
investeren in wat jij belangrijk vindt. In deze zeven dagen leer je van een ervaren auteur 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. In de avond verwennen Anja en Emile, de eigenaren van Montesoffio,
je met gezamenlijke Italiaanse maaltijden aan de lange tafel buiten op het terras of onder de olijfbomen.
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 schrijfworkshops zijn in de ochtend en na de lunch kan iedereen zelf aan de slag. Annet is er voor
individuele coaching en aan het einde van elke middag is er ‘schrijfcafé’.
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.
Tijdens het diner kletsen we lekker verder onder het genot van goede wijnen uit de streek.
Een typerende uitspraak van een eerdere cursist: “We hebben elkaar ontmoet als onbekenden en
vertrekken een week later als vrienden”.

www.montesoffio.com

Country House Montesoffio
Compleet verzorgd voor € 1.195,- houdt in:

Schrijftijd
Elke ochtend een inspirerende schrijfworkshop door auteur/docent Annet Hulst,
o.a. bekend van de thriller Bloedheet en initiatiefnemer van de websites ChickLit.nl en
VrouwenThriller.nl.
Veel tijd en ruimte om zelf te schrijven en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.
Individuele coaching en elke middag ‘Schrijfcafé’.
Verblijf Montesoffio
7 overnachtingen op het landgoed op basis van 1-persoonskamer met eigen badkamer.
6 avonden een gezamenlijk Italiaans diner op Montesoffio.
Dagelijks ontbijt en lunch.
Thee, koffie en water staat de hele dag ter beschikking.

Overig
Minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers.
Eén doordeweekse avond in te vullen naar eigen keuze, bijv. alleen op pad of samen naar een
plaatselijke restaurant.
Een partner is welkom voor € 650,- (prijs is exclusief schrijfworkshops en ervanuit gaande dat
partner de kamer deelt).
Buiten het schrijven kan je in de directe omgeving van Montesoffio heerlijk wandelen,
middeleeuwse stadjes ontdekken of naar de kust gaan.

Zelf regelen: de reis naar het Barchi (PU), in de regio Le Marche, 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.
Nadere informatie en inschrijving:
www.onlineschrijfschool.nl / www.montesoffio.com / info@montesoffio.com

Tot ziens!
Annet en Anja & Emile

