
27 mei - 2 juni 2017 
SEMANA  LUSITANA 

Mixed Media in the Landscape door  
Artist-in-residence Neely Schaap 

op Dominio Vale do Mondego, Portugal 

Kunst - Cultuur - Natuur - Gastronomie - Genieten 
Een week lang zelf kunstzinnig bezig zijn onder deskundig leiding van 
kunstenares Neely Schaap tijdens je verblijf op landgoed Dominio vale do 
Mondego, in een groene vallei vol olijfbomen en geflankeerd door de ruige 
bergen van het grootste Natuurpark van Portugal, de Serra da Estrela. Een 
wereld waar de tijd lijkt stil te staan, een rurale cultuur die na eeuwen nog 
steeds tastbaar is. Je ervaart dat in de Middeleeuwse dorpjes waar je in het 
kleine taberna een vinho de porto drinkt, of éen  van de 21e eeuwse burchten in 
het verstilde landschap bezoekt.  

Kunstenares Neely Schaap is in de week van 27 mei - 3 juni Artist-in-Residence. 
Zij is al jaren verbonden aan het Maluca Art Atelier op het landgoed en geeft elk 
jaar workshops Mixed Media in the Landscape: het landschap schilderen met 
gebruik van bijzondere materialen uit de natuur.. We serveren een aantal keer 
heerlijke, uitgebreide lunches en diners.  En er is veel vrije tijd om ook de 
omgeving te bekijken, op eigen gelegenheid, en zo kennis te maken met de 
sympathieke Portugese dorpsbewoners en de overweldigende natuur.



MIXED MEDIA IN THE LANDSCAPE 

Neely Schaap, artist-in-residence in het Maluca Art Atelier, kent als ultieme mixed 
media kunstenaar alle ins en outs om een schilderij en/of assemblage te creëren met 
zelfgekozen materiaal. Haar manier van aanpak zal leiden tot eigen persoonlijke 
vondsten. Als participant van het Angel Festival in 2010, 2011 en 2013 kent zij de 
omgeving van het landgoed en de mogelijkheden die het biedt.  

Het gaat haar om de beleving. “Er is meer dan het oog alleen kan zien”. De 
omringende natuur verschaft niet alleen een immens gevoel van vrijheid maar is ook 
een enorme stimulans de eigen verbondenheid daarmee en met elkaar te voelen. De 
verbeelding daarvan is de uitdaging die aangegaan wordt tijdens de Mixed Media 
workshop. 

Midden in het natuurpark Serra da Estrela wordt kennis gemaakt met diverse 
materialen zoals pasta’s, gels, pigmenten, oilbars, krijt, vele soorten papier, textiel 
maar ook takjes, schorsen en alles wat er verder op het landgoed te vinden is. Met 
haar jarenlange expertise als autonoom kunstenaar en ervaring in het kunstonderwijs 
begeleidt Neely Schaap de deelnemers op deze ontdekkingsreis. Voel je welkom in 
een eeuwenoud cultuurlandschap en de schoonheid van de ruige natuur. 

Art Atelier



Programma 

Neely Schaap geeft 5 workshops in deze week. De workshops worden gegeven na 
het ontbijt, van 10.30 - 12.30 of in de namiddag van 16.00 - 18.00.  
Het Atelier blijft open, zodat je naast de Mixed Media workshop, individueel verder 
kunt werken aan je eigen werk. 

De workshops zijn opgebouwd uit opdrachten en vrij werken met wat de cursist 
zelf wil uitwerken, Neely Schaap begeleidt de deelnemer door het proces. 
Daarnaast is er de mogelijkheid zelf in het atelier (door) te werken. 

Naast de workshops Mixed media biedt 
het Explore programma van het 
Landgoed een bijzondere keuze uit 
culturele, historische, culinaire en natuur 
activiteiten, die optioneel zijn en 
individueel of in kleine groepen te 
reserveren zijn. Zie voor een uitgebreide 
beschrijving de website. 

Indien men de gehele week de 
workshops van Neely Schaap volgt, is er 
een welkomst-diner bij aanvang en een 
expositie op de laatste dag gevolgd 
door een buffet met typische Portugese 
petiscos (tapas). Deelname hieraan 
geeft men bij de reservering op. 

www.neelyschaap.com 

http://www.neelyschaap.com
http://www.neelyschaap.com


De Smaak van 
Portugal 

D e w e e k i s e e n b i j z o n d e r 
samenspe l van ontmoet ing , 
o n t s p a n n i n g , c r e a t i e v e 
ontwikkeling, verstilling maar ook 
genieten van heerlijke diners met 
een goed glas wijn en boeiende 
gesprekken. De Slow Food keuken 
maakt voornamelijk gebruik van 
b i o l o g i s c h e e n b i o l o g i s c h -
dynamische producten uit eigen 
tu in . Ee l co ken t he t e igen 
landgoed, het hoge intieme dal van de 
Mondego rivier, maar ook de hoogvlakte in 
de Serra da Estrela als zijn broekzak en weet 
hoe lokale mensen omgaan met het eco-
systeem. Hij neemt je mee, naar die plaatsen 
waar we zelf graag komen. Geen toerisme, 
maar alleen persoonlijke netwerkjes met 
inspirerende mensen. Want eten en drinken, 
smaken des te beter wanneer de man of 
vrouw met hun verhalen, producten en 

bedrijven naar meer smaken. Verwacht vooral 
een ontspannen informele omgang met veel 
humor maar ook met diepgang. Wees 
bestand tegen een overdosis enthousiasme 
voor Portugal en dit prachtige rivierdal in het 
natuurpark en onze niet te stuiten behoefte 
om dat te delen met anderen die willen 
deelnemen aan zowel de actieve kant van 
d e w o r ks h o p s a l s d e i n h o u d e l i j ke 
gesprekken over alles wat ons beweegt. 

heerlijk lunchen op het terras 
met groente, kruiden en 

vruchten uit eigen moestuin

Portugese cultuur & 
Cultuurhistorie 
Op 12 km afstand ligt Guarda, de hoogstgelegen 
stad van Portugal, en tegelijkertijd de grootste stad 
van de Serra da Estrela, met stadspaleizen, stille 
pleinen, kerken en middeleeuwse huizen in de 
binnenstad. Bekend zijn de mooie balkons en de 
versieringen met azulejos (Portugese tegelkunst). Hier 
zijn ook vele barretjes, terrasjes en restaurants, een 
streekmuseum en een groot, modern theater met een 
buitengewoon hoog niveau van programmeren. 

In de Vale do Mondego liggen de kleine dorpjes met 
eeuwenoude huisjes, veelal verlaten en vervallen, 
doch soms bewoond door oude, in het zwart 
geklede, weduwen: Faia, Pero Soares, Vila Soeiro, 
Mizerela, Aldeia Vicosa, Porto de Carne. Een 
historische route gaat langs de vroeg-middeleeuwse 
kastelen en forten van Linhares. Celorico da Beira, 
Trancoso, Belmonte, Sabugal. In de historische centra 
van Guarda en Belmonte vooral is de aanwezigheid 
van de Sefardische joden uit de 15e eeuw nog 
zichtbaar. dorpsbewoners van Faia voor de Capela 

de Famila Sagrada



Neely Schaap voor haar  
Maluca Art Atelier

Het landgoed maakt deel uit van een eeuwen oud cultuurlandschap, dat alle kenmerken 
van intense menselijke betrokkenheid zichtbaar toont. Onder in het dal meandert de 
Mondego rivier – de belangrijkste rivier van Portugal met haar 227 kilometer lengte en een 
stroomgebied van 654 vierkante kilometer, die haar bron heeft in het centrale massief van 
de Serra da Estrela tot wel bijna 2000 meter hoogte. De rivier wordt geflankeerd door een 
lint van weelderige bebossing bestaande uit elzen, populieren en essen met een 
uitbundige ondergroei van varens en hoogopgaande kruiden en een grote rijkdom aan 
zangvogels en uilen en vlinders en libellen. De rivier wemelt van de vis en rivierkreeftjes 
met waterspreeuw, ijsvogeltje en ook de otter die speelt in het heftig stromende water. Op 
de aangrenzende landbouwgronden grazen kudden melkschapen onder olijfbomen. De 
aansluitende berghellingen zijn bebost met zomer-, Pyrenese-, steen- en kurkeiken, 
pijnbomen en olijfbomen, kersen, appels, pruimen, vijgen, walnoten afgewisseld met 
wijngaarden. Alles ingericht als een tuin, die vooral gericht was en ook nu nog is op 
zelfvoorziening van de bevolking van de 7 dorpen in het hoge gedeelte van het dal.

Serra da Estrela Natuurpark

Natuur Park Serra da Estrela



Prijzen  

Workshop Mixed Media: 
Gehele week (5 workshops) inclusief alle materialen en gebruik van Atelier : € 190 
Losse workshop inclusief alle materialen en gebruik van Atelier: € 40 

Accommodatie: 
Prijs   Studio 1 Studio 2 Studio 3 Hostelkamer 
   € 50  € 60  € 70  € 19 
De studios zijn voor 2 personen en hebben privé badkamer en eigen ingang. 
De Hostelkamer heeft 2 stapelbedden (4 bedden) en eigen badkamer en ingang 

Restaurant: 
welkomstdiner, bbq, 3-gange diner: prijzen tussen € 10 en € 20  

Activiteiten van het Explore programma 
de prijzen van de los te boeken activiteiten zoals een excursies, wandelingen met 
gids, picknick lunch, bezoek aan weefmuseum,  zijn nu nog niet bekend. Deze 
zullen later op de site gepubliceerd worden. 

Voor reserveringen: via  info@faiacollective.org kunt u uw accommodatie reserveren 
en tevens aangeven dat u wilt participeren in de kunstworkshop Mixed Media in het 
landschap door Neely Schaap.  

mailto:info@faiacollective.org
mailto:info@faiacollective.org


picknick lunch bij de rivier de Mondego

Praktisch 
• De maaltijden zijn bereid met biologische en 

biologisch-dynamische producten, van eigen 
tuin of uit de streek.  

• Uiteraard houden we rekening met vegetariërs 
of speciale diëten. 

• Aankomst is op zaterdag voor het diner, 
vertrek op zaterdag na het ontbijt.  

• De Serra da Estrela is een ruig 
natuurlandschap, we raden dan ook aan om 
makkelijke schoenen en kleding mee te 
nemen. Als de zon schijnt, dan is het warm, in 
de zomer zelfs heet, dus neem een hoed of 
pet en zonnebrand mee. Ook in de zomer kan 
het soms ´s nachts afkoelen, dus neem in ieder 
geval een warm vest mee. 

• In de studio´s zijn beddengoed en handdoeken 
aanwezig. wasmachine aanwezig.  

Domínio Vale do Mondego 
Quinta da Portela, Faia, Guarda 

Portugal 
tel. 00-351-271926276 

telm. 00-351-968695753 
 info@faiacollective.org 
www.faiacollective.org 

info@estival.com 
www.estival.info 

mailto:info@estival.com
mailto:info@estival.com

