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Compleet verzorgde Foto Workshop in Italië

Een unieke ervaring voor iedereen met een passie voor fotografie.
Van 12 tot 19 september 2022
voor € 1.450,Op het rustige, Italiaanse platteland ligt landgoed Montesoffio. Dit grote landgoed met ruime logies is de
basis waar vanuit fotograaf/docent Gerlo Beernink de fotoworkshop organiseert.
Montesoffio is gelegen in Le Marche, een authentieke regio met trotse vriendelijke Italianen. Het
landgoed zelf is een groene oase van rust waar het heerlijk vertoeven is. De omgeving is omringd door
heuvels en ligt Montesoffio ligt dicht bij zee. Samen met de eeuwenoude sfeervolle middeleeuwse dorpen
en steden is dit het decor voor deze inspirerende week fotograferen.
Een hele week genieten van de omgeving van het landgoed Montesoffio in Le Marche.
Aan het einde van de zomer is de vakantiedrukte voorbij en zijn de temperaturen in Italië nog heerlijk.
Je krijgt de beschikking over een eigen ruime kamer met privé badkamer. De gezamenlijke ruimte is groot
genoeg om ’s avonds naar het resultaat van de dag te kijken. De maaltijden serveren we zoveel mogelijk
buiten op het terras. Zeker in deze nieuwe tijd van het met meer ruimte samen leven erg prettig.
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De fotoworkshop
Een week lang intensief aan de slag met fotografie. We gaan met diverse filters aan de slag. Je leert het
landschap vast te leggen en we gaan fotograferen in de stad. Je gaat je eigen indrukken leren vertalen
naar een foto. We gaan elke keer fotograferen volgens een vooropgezet idee, dat van te voren wordt
uitgelegd en besproken. Zo leer je beter kijken en maak je al snel betere foto’s.
De workshops zijn in de ochtend of de middag. Gezamenlijk bezoeken we fotogenieke plekken in de
omgeving. Er is volop tijd om rustig rond te kijken en te fotograferen. Iedereen is immers aan het
fotograferen.
Neem de tijd en geniet van het Italiaanse leven in de Middeleeuwse dorpjes rondom Montesoffio. Drink
een goede espresso op het terras van Orciano, of ontmoet vriendelijke Italianen op het plein in Mondavio.
Daarnaast is er voldoende tijd om in een hangmat te genieten van het rustgevende uitzicht. Maak een
wandeling in de wijngaard of over het landgoed en neem een verfrissende duik in het zoutwater
zwembad.

Elke avond presenteren we elkaar groot geprojecteerd onze beelden. Voor een ieder de gelegenheid om
een aantal beelden te tonen en op een constructieve manier te bespreken. Samen genieten van en
terugkijken op de prachtige momenten van de dag.
Er is een kleine bibliotheek met literatuur rond fotografie, over techniek, kunstfotografie en filosofie, maar
ook monografieën van fotografen.
De fotoworkshop is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de fotografie ongeacht het niveau. De
workshop wordt gegeven aan kleine groepen. Er is voldoende tijd zijn om ieder persoonlijke aandacht en
advies te geven. Desgewenst kan Gerlo je opdrachten geven om je meer te laten focussen op een bepaald
thema.
Voor de workshop is geen voorkennis vereist. Wel een camera en een laptop met een fotoprogramma (het
beste is ‘Lightroom’ of ‘Photoshop’, maar niet nodig). Als je wilt kan je hierover vooraf aan Gerlo advies
vragen. Je krijgt in elk geval van te voren een checklist toegestuurd.
Gerlo Beernink is een bekroond fotograaf met prijzen in de World Press Photo en de Zilveren Camera.
Daarnaast is hij al 15 jaar verbonden als docent aan het Emerson College uit Boston, USA. De laatste
jaren geeft hij ook les bij Beeldvoorziening (www.beeldvoorziening.nl) en met kunstenares en partner
Evalore Beukers hebben ze al meerdere workshops geleid.
Evalore Beukers verzorgd ook een eigen workshop onder de naam: ‘De kunst van het kijken’.
Het maken van een verzameling van waarnemingen en tekeningen tot een persoonlijk reisverhaal. Deze
workshop loopt parallel met de fotoworkshop van Gerlo. De workshops trekken tijdens de begeleide
dagdelen gezamenlijk op. Wellicht ook interessant voor partners.
Anja en Emile, de eigenaars van Montesoffio, zorgen ervoor dat je je thuis voelt en leggen je in de watten.
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Datum
Van 12 tot 19 september 2022.
Waar
Italië, Le Marche, Barchi, Agriturismo Country house Montesoffio (www.montesoffio.com).
Prijs
€ 1.450,- p.p., inclusief workshops, verblijf en volpension, exclusief vliegreis.
Volpension
 7 overnachtingen op het landgoed op basis van een 1-persoonskamer met eigen badkamer;
 Welkomstdiner op zaterdag en de overige avonden gezamenlijk diner op Montesoffio en één avond in
een plaatselijke restaurant;
 Dagelijks ontbijt en lunch en de gehele dag door thee, koffie, fris en water.
Overig
 Een partner is welkom voor € 560,- (prijs is exclusief de workshops en op voorwaarde dat de partner
de kamer deelt met de deelnemer).
Covid-19
De meeste kamers hebben een eigen buiteningang en rondom het huis is er veel buitenruimte.
Wij gaan er vanuit dat wij met z’n allen rekening houden met en de ruimte geven aan elkaar.
Een ieders gezondheid en veiligheid staat voorop.
Deelnemers krijgen van te voren een handleiding met aandachtspunten en tips over het verblijf.
De actuele informatie over de situatie rondom Montesoffio wordt bijgehouden op de website.
Zelf regelen
Reis naar Montesoffio met auto, bus, trein of vliegtuig. Vliegen kan vanuit Amsterdam, Eindhoven of
Weeze naar Bologna met KLM, Transavia of 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.
Een transfer van vliegveld Ancona naar Montesoffio is mogelijk voor € 30,- per rit per persoon.
Voor aanmelding: info@montesoffio.com of inhoudelijke informatie: gerlo@gerlo.nl

Tot ziens op landgoed Montesoffio!
Cari saluti, Anja, Emile, Gerlo en Evalore.

