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Werk van Kees Hoeve

In 1989 streek Marloes der Kinderen met Artedu neer boven op een vulkanische berg
in het zuiden van Auvergne. De Romaanse abdij van Chanteuges was en is nog steeds
het unieke decor van haar cursussen. In 1998 kwam daar La Grande Maison bij, een
schitterend XVde eeuws huis van vijf etages gebouwd op een kapel uit de 12de eeuw,
waar inmiddels al menig cursist en andere gasten geslapen hebben als een roos, gegeten
als god in Frankrijk en genoten hebben van de rust en de bijzondere ambiance als we de
gastenboeken er op nalezen.

Ontwikkeling

Marloes der Kinderen

schilderij van Aafke

Begonnen met teken/schildercursussen groeide
Artedu uit tot een van de grootste organisaties
op gebied van creatieve cursussen in Frankrijk.
Uitgebreid met cursussen fotografie, culinaire
cursussen, schrijven, filosofie en diverse muziek en
zangworkshops. Op steeds meer locaties zoals St
Valery sur Somme in de Côte Picarde, eenLoirechateau, in Ile de France, de Dordogne, Pyreneeën

en de Provence bood Artedu haar cursussen aan.
Later kwamen daar nog bedrijfsarrangementen
en creatieve trainingen in Frankrijk en Nederland
bij.
Inmiddels heeft Artedu bijna alle andere locaties
afgestoten om zich toch weer meer te concentreren
op de plek waar het allemaal begon en waar Marloes
der Kinderen zeker haar hart aan heeft verloren:
de locatie in de Auvergne. La Grande Maison, een
huis dat niet alleen openstaat voor cursisten van
Artedu maar ook voor andere Chambre d’hôte
gasten uit Europa en ver daarbuiten.. Deze gasten
genieten niet alleen van de rust in de omgeving
en het huis,maar ook van de activiteiten van
Artedu, de muziekoptredens, de exposities met
vernissages van de teken- en schildercursisten,
alsmede de fotografiepresentaties op vrijdagavond
als afsluiting van de cursusweek.

als ze ergens logeert. Perfectie maar niet stijf, je
waant je in een groot Frans familiehuis en voelt
je er meteen thuis en komt tot rust. De rust die
nodig is om tijdens de cursus aan de slag te gaan.
Artedu stelt hoge eisen en haalt alles uit cursisten
wat er in zit. En dat is vaak verassend veel. Men
staat er vaak zelf versteld van. PALET feliciteert
Artedu met haar twintigjarig bestaan en haar
tomeloze inzet voor het goede des levens en de
zeer interessante en instructieve cursussen. Dat
de cursussen verrassende resultaten opleveren
illustreren wij met het afbeelden van een aantal
werken van cursisten.

Korting 20 jarig bestaan

Om cursisten in het Franse zonnetje te zetten
geeft Artedu dit jaar aan elke twintigste cursist(e)
20% korting, aan elke vijftigste cursist(e) 50 %
korting op de cursus en de honderdste cursist(e)
krijgt de cursus gratis.
Uiteraard geldt voor alle andere inschrijvingen een
vroegboekkorting en oud cursistenkorting. Meer
info op de site www.artedu.nl

Cursussen 2009

Naast de teken/schildercursussen zijn er
fotografiecursussen die het hele voorjaar zomer
en najaar lopen. Ook zijn er gedurende enkele

weken weer diverse schrijf en filosofie cursussen;
en workshops saxofoon leren spelen in één week,
jazeker het kan en op vrijdag staat u op te treden
geloof het of niet. Je accordeonspel verbeteren,
eindelijk die gitaar weer voor de dag halen om
samen met Herman Onnen oud sentiment op te
halen, te zingen met een jazz-zangeres, of mee
te spelen in een ensemble o.l.v. niemand minder
dan Hazel Leach van het ‘united womansorkestra’.
En mogelijk in 2009 een interessante
theaterworkshop. Voor reisgenoten genoeg te
doen dus, maar lekker luieren en genieten van
La Grande Maison en de rivier, de Romaanse
bouwkunst waar de omgeving rijk aan is kan
natuurlijk ook. Het landschap in de Auvergne
en de Gorge d’Allier is onaangetast gebleven en
geclassificeerd alsPays d’Art et Paysage

71

Schilderij van Jarmilla

Met je eigen club en docent in la Grande Maison
verblijven
Groepjes vanaf 10 personen met eigen trainer of
docent kunnen gebruik maken van alle faciliteiten
van La Grande Maison en het atelier. (ook
perioden waarin al artedu-cursussen gepland staan
kunnen gereserveerd worden mits tijdig hierover
contact opgenomen is met Marloes der Kinderen
via mail@artedu.nl. Prijsindicatie op aanvraag.

Restaureren

Een andere passie van Marloes kwam hier volledig
tot zijn recht, het restaureren en inrichten van
La Grande Maison en La Cabane (een geitenstal
getransformeerd tot designappartement) en zij
haalde hiermee verschillende vooraanstaande
woonbladen en een Franse tv reportage te zien
op de site van Artedu: www.artedu.nl
Alles moet kloppen en op en top verzorgd zijn
voor de gasten vindt Marloes, De details spreken
voor zich, van het bloemetje in de badkamer
tot de handdoeken met geborduurd la Grande
Maison logo, heerlijk eten, en vooral de picknicks
aan de rivier zijn fameus. Pure verwennerij zoals
ze zelf ook graag verwend zou willen worden

Aquarel van Anita

