
SCHILDERWEEK IN  
VILLA  ARTEMISIA

Tijdens deze week ga je genieten van
het verblijf in Villa Artemisia, gelegen in
het authentieke vissersdorp
Güzelçamlı aan de voet van het
Mykale gebergte. 

HEB JIJ ZIN OM HET
CREATIEVE
AVONTUUR MET ONS
AAN TE GAAN? 
GEEF JE DAN
VANDAAG NOG OP! 

De Turkse gastvrĳheid en omgeving zal je
verrassen. Wĳ nemen je mee om je
creativiteit aan te boren en je
schildertalent te laten ontplooien. 

www.eviemol.com

HERFSTVAKANTIE 15-22 OKTOBER 2022  

 

www.mykale-villa.nl



Evie Mol:
In mijn werk als leerkracht draag ik graag kennis en creativiteit
over. Heerlijk vind ik het als ik jonge kinderen of mensen kan
inspireren zodat talenten aangeboord worden en zij zich 
 kunnen ontplooien. 
Door de jaren heen is het werken met gemengde technieken
één waar ik blij van word. Het werken met verschillende
materialen geeft mij de mogelijkheid 'out of the box' te denken
en te experimenteren. Ik heb een eigen stijl gecreëerd die bij mij
past en waar ik mijn scheppend vermogen in kwijt kan.
Bijzonder vind ik het als mensen geraakt worden door mijn werk
en een emotie mogen ervaren, dat maakt verbinding van hart
tot hart! 
Sinds september 2020 woon ik het grootste gedeelte van het
jaar in mijn eigen woning in Güzelçamlı waar ik ruimte ervaar om
mijn talenten te kunnen ontplooien en schilderactiviteiten kan
organiseren. 
Evie Mol Schilderkunst 
www.eviemol.com 

Dank voor jouw interesse in deze vakantie. 
Graag stellen wĳ ons  hieronder aan jullie voor:

 
Artje van der Linden:

Vele jaren heb ik lesgegeven op verschillende
middelbare scholen in de eindexamenvakken

Beeldende Vorming en Kunstgeschiedenis. 
Nu ben ik anderhalf jaar met prepensioen: fijn om
weer zelf  dingen te doen en te ontdekken op dit

gebied; Turkije is een rijke bron van inspiratie. Vanaf
2001 kom ik in Güzelçamlı. Dat beviel zo goed dat we 
 een ‘grondje’ gekocht  hebben en  een huis  hebben

gebouwd: een heel avontuur.  Villa Artemisia is een
fijne plek om te verblijven en biedt genoeg plek om te

kunnen schilderen. 
Mijn Insta- account is  villa_artemisia_  ; mijn oude

website is www.mykale-villa.nl

Als een stem binnenin je
zegt 'je kunt niet

schilderen', schilder dan
en deze stem zal tot

zwijgen worden gebracht.
V I N C E N T  V A N  G O G H

https://www.eviemol.com/
https://www.eviemol.com/
https://www.instagram.com/villa_artemisia_/
http://www.mykale-villa.nl/index.html


Praktische informatie en prĳzen:

 

Op zondag nemen we de tijd voor kennismaking met elkaar onder het genot van een uitgebreid
ontbijt, klaargemaakt door Fatma, de beheerster van de villa. Zij zorgt samen met haar man Ali
voor het huis en de tuin en zal ons gedurende deze week in de watten leggen. 
Zondagmiddag is vrij te besteden en we zullen in de avond met elkaar dineren. 
We starten elke dag om 9.30 uur met het programma en schilderen tot 13.00 uur door onder de
enthousiaste en vakkundige begeleiding van ons (Artje en Evie). De middagen kan je verder
werken aan je schilderij of genieten van de vele mogelijkheden die er in de omgeving zijn. We
sluiten de schilderweek af met een expositie van ons werk op vrijdagmiddag vooraf aan het
diner. Zaterdag zullen we na het ontbijt onze koffers pakken en de villa verlaten voor onze
terugreis. 
De prĳs voor deze vakantie is € 575,- per persoon voor een gedeelde kamer, met twee aparte
bedden en fĳne badkamer. Wil je liever een ongedeelde kamer dan komt de prĳs op € 645,- 
In de villa is er plaats voor zes mensen verdeeld over drie tweepersoonskamers. Wĳ houden ons
aan de Corona-regels, de activiteiten vinden vooral buiten plaats en in huis is er voldoende
ruimte om afstand te houden. Als er in de vakantieperiode opnieuw restricties volgen i.v.m. het
virus kan deze schildervakantie verzet worden. 

De prijzen zijn inclusief: 
-7 overnachtingen en verblijf in Villa Artemisia met ontbijt en 3 keer een diner met 1 drankje
-5 x 4,5 uur cursus en begeleiding bij het schilderen met gebruik van een ezel, schort, kwasten, krijt
en koffie en thee
-welkom en afsluiting met hapje en drankje
-1 excursie naar Milete met lunch
-gratis wifi in de villa
De prijzen zijn exclusief:
-Overig materiaal: acrylverf
-Canvasdoeken 4 a 5 stuks, 30 x 40 cm/30 x 30 cm en 40 x 50 cm/50x50 cm zijn mooie formaten. 
Er zijn evt. bij ons ook canvasdoeken te koop. Het is handig wat oude lappen mee te nemen,
schetspapier of een schetsblok.
-Drankjes, gedurende de week
-Lunch in de middag en 3 keer diner
-De vliegreis van Amsterdam naar Izmir en transfer 



 

Zaterdag: 
Aankomst Villa Artemisia met koffie/thee of hapje en drankje, afhankelijk van je vlucht en
installeren in je kamer. 

Zondag: 
Nadere kennismaking na een uitgebreid ontbijt, verdere uitleg over het programma en er zal tijd
zijn voor eigen ontspanning. In de avond is er een welkomstdiner met Turkse specialiteiten
gekookt door Fatma.  

Maandag: 
We genieten van een uitgebreid ontbijt tussen 8.45 en 9.30 uur. 
Vanaf 9.30-10.00 uur starten we met de introductie van het thema: Landschap in de stijl van o.a.
Jan Sluijters, Mondriaan en Bonnard. We schilderen tot 13.00 uur, daarna ben je vrij om te doen
waar je zin in hebt. Verder werken aan je schilderij of ontspannen in de villa en tuin of omgeving.
De werkbespreking vindt plaats om 17.30-18.30 uur in de tuin.

Dinsdag: 
Ontbijt 8.45-9.30 uur
9.30-13.00 uur schilderen. Thema: Stilleven in de stijl van Morandi.

Woensdag: Excursie Milete /Doganbey
Ontbijt 8.30-9.00 u
We vertrekken na het ontbijt richting Milete. 
Hier zullen we ter plekke met diverse materialen kennismaken en gaan schetsen. De lunch deze
dag is inbegrepen. Na de lunch zullen we weer richting het dorp vertrekken. 
Om 19.00 uur is er een diner in de tuin.

Donderdag: 
Ontbijt 8.45-9.30 uur
9.30-13.00 uur schilderen. Thema: Mixed media in de stijl van Anselm Kiefer en Antonio Tapies

Vrijdag:  
Ontbijt 8.45-9.30 uur
9.30-13.00 uur schilderen. Thema: Portret in de stijl van Van Dongen. Je kan ook verder schilderen
aan jouw eerder gemaakte werk.
Eind van de middag een vernissage in de tuin met een hapje en drankje. 
Daarna spullen inpakken en genieten van een laatste diner. 

Zaterdag: 
Laatste ontbijt en daarna vertrekken we richting airport. 

Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden.
Elke middag wordt er een werkbespreking gehouden waarbij we elkaar feedback geven op het gemaakte
werk. We hopen je te zien in Güzelçamlı. 

Creatieve groet, Artje en Evie 
www.mykale-villa.nl & www.instagram.com/villa_artemisia_ www.eviemol.com

Programma van dag tot dag: 

http://www.mykale-villa.nl/
https://www.instagram.com/villa_artemisia_/
https://www.eviemol.com/

