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TAIDEKURSSIT ROUSSILLON PROVENCE 2023 

 

Viikon maalauskurssi värikylläisessä Provencessa viiniköynnösten, sypressien ja laventelipeltojen 

maisemissa. Kurssilla maalaat ystävällisessä ja avoimessa ilmapiirissä. Majoitus provencelaistyylisessä 

maalaistalossa lähellä Roussillonin kylää. Roussillon tunnetaan okranvärisestä maaperästään. Käytössäsi 

mm. uima-allas. Lähellä myös Vincent van Goghin museo Saint Rémy de Provencessa ja Cezannen 

ateljee Aix en Provencessa. 

 

 
 
 

Maalaustekniikoita kurssilla on vesivärimaalaus, 

öljyvärit, akryylit ja pastellit. Viikkoon kuuluu 

maalausta eri maisemissa. Alueen maisemien valot, 

varjot ja värit sekä vuorokaudenajat tulevat tutuiksi 

kurssilaisillekin ja niitä hyödynnetään kurssilla. 

Taidekurssin vetäjä on paikallinen taiteilija ja 

taideopettaja Adam Cope.  

 

Find out about artist’s pigments & colour. Visit to ‘Le 

Conservatoire des Couleurs’, a must for any colour 

hungry painter. By active hands-on learning, 

exhibitions, library & shop full of pigments, paints & 

colour. You will learn how artists paints are made & 

give it a go yourself. Adam makes his own oil & 

watercolour paints.  

 
Kurssiin sisältyy taideopetuksen, majoituksen ja ruokailuiden lisäksi retki Gordesiin, yhteen Provencen 

kauneimmista kylistä, käynti paikallisilla markkinoilla sekä omatoimista aikaa vierailla taidegallerioissa, 

kahviloissa ja baareissa.  
 

Kursseille voi osallistua kuka vain. Voit olla aivan aloittelija tai jo pidempään maalausta harrastanut. 

Ikärajoitusta ei myöskään ole. Pyörätuolissa istuville hankaluutta tuottavat portaat. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Kurssin aikataulut ja hinnat 2023: 

6. - 13.5.2023 (la-la) 

23. - 30.9.2022 (la-la) 

 

1450 € / hlö / majoituksella 2hh 

1700 € / hlö / majoituksella 1hh 

875 € / hlö / ei-maalaava seuralainen kahden hengen huoneessa 

 

Hintaan lisätään palvelumaksumme 120 € / hlö. Yksin kurssille lähtevän on majoituttava 1hh. 

 
Ilmoittautuminen:  

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen 

- koko nimesi, syntymäaikasi ja yhteystietosi 

- tieto mahdollisista liikuntarajoitteista  

- tieto mahdollisesta allergiasta, sairaudesta tms. sekä erityisruokavaliosta 

- Suomeen jäävän yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot  

- saapumis- ja lähtöaikasi (lentojen / junien tiedot) 

- oletko aloittelija / hieman maalannut / paljon maalannut / ammattilainen 

- maalaatko mieluiten vesiväreillä / akryyleillä / vesiliukoisilla väreillä / pastelleilla / piirtäen 

- haluatko vuokrata paikan päältä akryylimaalaussetin 

 

 

MATKAKUVAUS: 

 

Roussillon, Provence: 

Provencessa, Luberonin kukkuloiden ja kauniin Vauclusen vuoristoalueen (Monts de Vaucluse) välissä, 

sijaitsee Roussillonin kylä, säkenöiden kaikissa okran väreissä syvän sinisen taivaan alla. Roussillon on 

myös luokiteltu yhdeksi “Ranskan kauneimmista kylistä” ja on todella ainutkertainen.  

 

Roussillonin kapeilla kaduilla, portaissa ja aukioilla kävellessä et voi olla huomaamatta kauniisti 

käytettyjä luonnon pigmenttejä; tätä anteliasta luonnon lahjaa on osattu hyödyntää jo vuosituhansien 

ajan. Roussillonissa ihminen on jo kauan työskennellyt sopusoinnussa luonnon kanssa. 

 

 
 

http://www.pamplemousse.fi/
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Okranvärinen maa: 

Okraa on joka puolella: vuorten raidoituksissa 

unohtumattoman maaseudun maisemissa, ja 

talojen seinissä, jotka ovat perinteisellä 

okraseoksella sivellyt. Okra on myös ihmisten 

sydämissä, ihmisten, joille okra on ollut 

toimeentulonlähde aina 1900-luvun puolivälille 

saakka. "Sentier des Ochres" -polku johtaa 

merkittynä reittinä läpi okralouhosten. Maasto 

on paikoin vaikeakulkuista. Polku vie sinut maan 

pilareiden sekä veden, tuulen ja ihmisen 

veistämien kukkuloiden joukkoon. 

  

Taidekurssi: 

The course specializes in plein-air landscape painting, colour, light and composition. Still-lives, portraits 

& semi-abstracts happen too. You will learn painting techniques as well as have plenty of time for your 

own creativity. Learning happens both in group and on an individual basis. There’s lots of one-to-one 

teaching in your own individual painting time since group size is small. There’s a studio/camp for plein-

air painting which equipped with painting furniture. So, you can travel light. Oils, alkyds, acrylics & 

watercolours. There’s also the option of hiring a set of paints. 

 

 
 
Saapuminen: 

Lähin lentokenttä on Marseille (85 km), lähin TGV-junien rautatieasema Avignon (55 km). Kuljetukset 

Avignonin rautatieasemalta kurssipaikalle ja takaisin kuuluvat hintaan. Huom. Pick-up Avignonista 

viimeistään klo 15.00. 

 

Majoitus:  

Accommodation in an authentic, old ‘Mas’ (southern farmhouse) built in natural materials: terracotta pan 

tiles, old stone & red earth walls, wooden beams, all lovingly restored by a Hollywood film star.  Home 

to an artistic tradition, expect to find good hospitality & interesting paintings hanging on the walls. 

Previous guests include Elizabeth Taylor, Richard Burton & Leonard Cohen. It is private & secluded, yet 

only about a kilometer walk into Roussillon village with its bars & art galleries. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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The inside is large & spacious. Labyrinthine as organic ‘houses of the earth’ often are. It offers privacy & 

seclusion as well large inspiring spaces to hang out & be convivial with fellow students. The decoration is 

white walls, soft adobe curves & red clay ‘terre cuite’ tiles. The comfortable bedrooms are either twin or 

double en-suites, all with fresh linen & pretty views.  

 
 

http://www.pamplemousse.fi/
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Enjoy the swimming pool (pool towels 

available) & the sauna. Lunches and dinner 

are ‘al fresco’ in the courtyard with its 

covered terraces, under the shade of olive 

& cypress trees.  

Ruokailut: 

Included breakfast, a cold buffet lunch, and 

a good evening meal (entree, plat, fromage, 

desert). Local wines with lunch and dinner. 

Provençal cuisine & wines of the warm-

hearted south (lovely Rose and generous 

red Cote de Luberon). Ingredients are 

mostly organic. Vegetarians welcome.  

 

 

Wine & dine in good company where laughter & conviviality are the norm. Friends are soon made, 

camaraderie flows. People often come from all over the world but share this passion for painting, so the 

talk at table is rarely dull.  

http://www.pamplemousse.fi/
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Tarvikkeet: 

Maalausstudiossa veloituksetta käytössäsi liuottimet, maalaustelineet, pöydät, essut, aurinkovarjot. Paikan 

päältä mahdollista vuokrata öljy- tai akryylivärit.  

 

Mitä mukaan: 

Tarvitset mukaasi innostusta, avoimen mielen ja omat taidetarvikkeet (omat pensselit ja 

kanvaasikankaat/-paperit). 

 

Opettaja: 

Kursseilla opettaa ranskalaistunut englantilainen Adam. Hän on ammattitaideopettaja ja taidemaalari, 

erikoistunut vesiväri- ja öljyväritöihin. Adam asuu Ranskassa Dordognessa.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssin kesto ja ohjelma: 

Kurssi kestää 8 päivää (7 yötä). Kurssi alkaa aloituspäivänä klo 16.00 ja päättyy viimeisenä päivänä klo 

10.00. Kurssille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssilla maalaat omaan tahtiisi. Aikaa on myös 

inspiroitumiselle, unelmoinnille, levolle…  

8.00–9.00  Aamiainen.  

9.00–13.00  Ohjattua työskentelyä, sis. kahvitauko.  

13.00   Lounas, Siesta  

14.30–18.30 Ohjattua työskentelyä, sis. kahvitauko.  

19.00 →  Aperitiivi ja illallinen. 

 

Matkan hinta sisältää:  

• 7 yön majoituksen 2hh/1hh 

• Opetuksen ryhmässä ja myös yksityisohjausta 

• Mahdollisuuden käyttää ateljeen tarvikkeita (ei pensseleitä tai kanvaaseja)  

• Täysihoidon (aamiaiset, lounaat, illalliset (paitsi ravintolaillallisen), ruokajuomat, kahvin, teen tauoilla) 

• Edestakaiset kuljetukset Avignonista 

• Alv 

• Matkan yksilöllisen suunnittelun ja toteutuksen, alueen kartan ja infon matkalle 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Lentoja 

• Pensseleitä ja kanvaaseja 

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksia 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Hintaperuste: 

Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Hinnat ovat sitoumuksetta. Kurssipaikka 

saatavuuden mukaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 

 

Matkan peruutusvakuutus 

Mahdollista sairastapausta varten edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon 

sisältyy myös matkan peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava 

vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. 

 

Maksu- ja peruutusehdot 

Ennakkomaksu on 50 % matkan kokonaishinnasta. Ennakkomaksu maksetaan viimeistään 3 päivän 

kuluessa varauksesta. Loppuosa maksetaan 40 päivää ennen matkan alkua. Jos matkaan on vähemmän 

kuin 40 päivää suoritetaan koko matkan hinta heti. Ennakkomaksuun lisätään palvelupalkkiomme. 

Kurssikohteen vaihto tai kurssiajan muutos katsotaan aina peruutukseksi. 

 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan 

ulkopuolella, sähköpostilla lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä. 

Sähköpostin perilletulon asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla vahvistusviestiä tai soittamalla. 

Maksettuja suorituksia ei palauteta missään peruutuksen vaihtoehdossa. 

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme matkadokumentit noin 4 viikkoa ennen matkan alkua. 

Mukana tulevassa voucherissa (kuitti maksetuista palveluista) on yhteystiedot, kurssi-info ja kartta 

kohteeseen. Huomauta mahdollisesta epäkohdasta kurssilla välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan 

korjattua. 

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 

yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä matkojen 

onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure"-tapauksissa, 

esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa selkkauksissa tai muissa vastaavissa 

tilanteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Pamplemousse oy on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04). 

Yleiset valmismatkaehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi. Mikäli tässä vahvistuksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa ehdoissa on 

eroavaisuutta, noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 
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