Keramiek
week
Gambia

Keramiek Workshop Gambia
Periode 08-02 / 15-02 - 2017

€ 1019,- incl. reis, verblijf en workshop
CultinationaL organiseert in 2017 een keramiekworkshop o.l.v. Marijke
van Halen in het zeer landelijk gelegen Kartong, de zuidelijkste plaats
van Gambia, West Afrika.
De art & eco accommodatie Lemonfish geeft ruime gelegenheid voor de
keramiekworkshop en biedt daarnaast een fijn comfort, eenvoudige
Afrikaanse maaltijden en prachtige excursies aan.
Prijs is inclusief reis, workshop en materiaal, verblijf (half pension) en
exclusief excursies en lunch en bij late boeking: meerprijs ticket
Voor alle informatie, uitgebreid programma of aanmelding mail:

cultinational@gmail.com

Over Keramiek en Marijke
Paperclay:
Een nieuwe ontdekkingstocht is het werken met papierklei. Laat verrassingen ontstaan
onder de tropische zon door zelf de papierklei te maken en de mogelijkheden van dit
materiaal te ontdekken. In de hete zon kunnen de werkstukken snel drogen, zodat verder
werken en experimenteren met die mogelijkheden die dit materiaal te bieden heeft,
meteen vorm krijgt. Het wordt spelen en zo dus nieuwe vormen laten ontstaan. Er wordt
geen glazuur gebruikt, maar met slib kan kleur worden aangebracht.
Marijke van Halen is als beeldend kunstenaar gevormd op de kunstacademie van Arnhem
in tekenen, schilderen, etsen en lithografie. Zo’n 15 jaar geleden ontdekte ze dat in klei alle
materialen samen kwamen. Ze heeft verschillende cursussen en workshops gevolgd en
door te gaan experimenteren met papierklei zijn de vormen kwetsbaarder geworden,
organischer en veelal geínspireerd door de natuur.
Kijk voor een impressie op: www.artolive.nl/marijkevanhalen

Accommodatie Lemonfish Kartong

Lemonfish is idyllisch gelegen op de top van een duin met weids uitzicht in een rustige omgeving, ver weg
van het massatoerisme.
Het authentieke vissersdorp Kartong is het meest zuidelijkste dorp van Gambia . Gelegen aan de kust en
in het zuiden aan de Hallahin rivier, de grens met Senegal. Hier is een kleine vissershaven en het Kartong
Fishing centre . Naast de dagelijkse markt voor de bevolking, zijn er enkele bars, restaurants en souvenir
winkeltjes die voor een aangename sfeer zorgen. Kartong is een aangewezen plaats om achterover te
leunen en te genieten van het Afrikaanse dorpsleven. Vanuit Lemonfish ben je in 10 minuten lopen aan
het strand, geen massatoerisme, waar je kunt zwemmen, zonnebaden en kilometerslange wandelingen
kunt maken. Kartong ligt maar 40 minuten rijden van Banjul Airport en het toeristische Senegambia
gebied.
Gastenverblijf
Wakker worden tussen schilderijen van lokale kunstenaars en bij een drankje op het terras genieten van de
stilte en het uitzicht. Bij het ontbijt op de veranda zien hoe de vrouwen naar hun tuintjes gaan om water te
geven, een ezelskar voorbij komt en de vogels komen drinken uit ons poeltje.
Naast twee ruime vertrekken en een grote veranda zijn er gastenkamers met twee eenpersoons bedden
en twee badkamers met douche, die ruimte bieden aan maximum 12 gasten. Elke kamer is ingericht en
kleurrijk gedecoreerd met handgemaakte meubels en lokale kunst
Activiteiten
Voor de meeste activiteiten hoef je niet ver te gaan. Lemonfish ligt aan de rand van het dorp Kartong. Het
dorp, strand en de talrijke vogels zijn op loopafstand. Maak een piroque tour op de Hallahin rivier
omzoomd door mangroves, palmbomen en baobabs waar je de meest bijzondere vogels, zoals de
Afrikaanse slangenhalsvogel, verschillende soorten ijsvogels, pelikanen en misschien wel de palmgier kunt
ontdekken. Bezoek aan toeristische trekpleisters kun je ter plaatste in overleg boeken.
We hebben een toegewijd en ervaren team dat zorgt voor een aangenaam verblijf en voor vervoer van
Banjul Airport of het Senegambia gebied.
www.lemonfishgambia.com
Algemene informatie Gambia zie www.gambiavoorbeginners.nl

