Johanna Oras Akatemian maalauskurssi
“Guassimaalausta Monna Lisan maisemassa”
Emilia—Romagna - Marche - Toscana
Ajankohta: 30.9—6.10.2020 Kesto: 7 pv/ 6 yötä
“Mysteerinen Montefeltro”
Päivä 1 : Pennabillin “Il Duca” -hotelli on kotinne
Majoitus Emilia-Romagnan etruskiaikaiseen kylään ja illallinen
Bussikuljetus virkistävän aperitiivin kera Bolognan kentältä ja majoitus
Pennabillin kylän 4 tähden hotelliin. Maukas illallinen viineineen hotellin
ravintolassa jossa tehdään paikallisista eineksistä traditionaalista ruokaa.

Pennabillissä teitä on vastaanottamassa taiteilija ja kurssinvetäjä Johanna Oras (oik.) kuvassa Virpi-oppaanne kanssa

Päivä 2: Mykistyttävä Monna Lisa,
Pennabilli ja maisemamaalausta
Aamupv maalausta Pennabillin pienillä kujilla ja Monna Lisan
renessanssiajan ulkoilmaparvekkeella maalaten näkymä
maailman kuuluisimman taulun maisemasta suoraan Leonardo
da Vincin silmin 500 vuoden jälkeen. Näköalapaikalla on
mahdollisuus soittaa Dalai Laman lahjoittamia rauhan kelloja.
Keskiaikaista tunnelmaa huokuvassa Pennabillissä asuu piispa, ja
sen nunnaluostari on edelleen toiminnassa. Opastettu
kävelyretki keskustan nähtävyyksiin. Ip maalausta hotellin
panoraamaterassilla. Illallinen klo 19.30 monine ruokalajeine ja
viineineen kuuluisassa Pennabillin Michelin-tähtiravintolassa ”Il
Piastrino”, n. 300 m hotellilta.

Päivä 3: Urbino, Unescon Taidearkku
Kokopäiväretki tilausbussilla tutustumaan sykähdyttävään
Euroopan renessanssiajan kehtoon Urbinon kaupunkiin.
Mahdollisuus vierailla Marchen läänin taidegallerissa tai vain
ihailla kaupunkia ja sen taidetta ja arkkitehtuuria, shoppailua
unohtamatta. Omakustantainen lounas keskustassa maistellen
paikallisia toscanalaisia herkkuja tai pikaisesti ”panino” eli
välipalaleipä herkullisten juustojen ja leikkeleiden kera.
Panoraamamaalausta Urbinon sydämessä. Paluu hotellille n. klo
18.00 jossa illallinen klo 20.30.
Rentoudu ennen illallista hotellin SPA kylpylässä ja sen Harviasaunassa!
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Päivä 4: Valloittavat Sant´Agatan
teatteri, tryffelit ja San Leo
Lähtö bussilla klo 10.00 tutustumaan Italian vanhimpaan
puulavasteiseen teatteriin jonka lavalla voit esittäää ! Kylä on
kuuluisa tryffeleistä -ja lokakuisista tryffelimarkkinoistaan.
Jatkamme bussilla Pyhän Leon pieneen kaupunkiin (entinen
Italian pääkaupuki), jonka ainutlaatuisen kukkulan oletetaan
muodostuneen 20 miljoonaa vuotta sitten. Vierailemme sen
900 -luvun kirkossa ja maalaamme renessanssiajan näkymiä
alas upeaan Marecchiajoen laaksoon. Omakustantainen
illallinen San Leossa klo 19.00. Ruoka on todellinen makulämys
näillä ei-massaturismiseuduilla.

Päivä 5 : Marchen maisemat ja
traditionaalinen kangaspainatus
Vapaata aikaa rentoutua tai viettää aikaa Pennabillin kaupoissa ja
kujilla kulkien. Lounas hotellilla.
ltapäivällä vierailu Marchen lääniin ja siellä sijaitsevaan käsikangaspainamoon jossa tehdään kuviot kankaisiin, vaatteisiin ja
kenkiin ainoastaan isän ja pojan voimin tuhannen historiallisen
puuleimasimen avulla. Vanhin muotti on 1800-luvulta. Painamme
käsin oman souvenir-postikorttinne hurmaavan Emanuelen
opastuksella. Ulkomaalausta munkkiluostarin maisemissa.
Omakustanteinen illallinen Carpegna-vuoriston siimeksessä

Päivä 6: Täydellinen rentoutuminen Pennabillin
maisemissa ja taidenäyttely
Aamu vapaata. Iltapäivällä viikon aikana tehtyjen töiden näyttely
hotellin kongressisalissa tai Pennabillin teatterin restauroinnin
valmistumisajankohdasta riippuen, sen lavalla. Juhlaillallinen
kuohuviinin kera¨Villa Amarcord” ravintolassa 300 m hotellilta.
Paikallinen kokki , omistaja Sandro näyttää teille pizzanteon salat ja
kertoo miten syntyy aito napolilainen pizza, vaihe vaiheelta. Syömme
“giropizza”-illallisen jonka kruunaa maukas espressokahvi.

Päivä 7: lähtö Bolognan kentälle tilausbussilla
aikataulunne mukaan; aikaa juoda viimeinen
cappuccino matkalla lentokentälle.

Johanna Oras Akatemian maalauskurssi
“Guassimaalausta Monna Lisan maisemassa”
Emilia-Romagna - Marche - Toscana

Hintaan* 980 eur/hlö sisältyy :
Majoitus 4 tähden hotellissa Pennabillin rauhallisen keskustan kupeessa puiston vieressä kahden hengen
huoneessa “Il Duca del Montefeltro” 7 pv-6 yötä. Yhden hengen huone lisämaksusta +25 eur/yö
Wi-fi, tallelokero, fööni, aurinkoterassi. Hotellin valmistumisvuosi 2012: www.hotelducamontefeltro.it


Lentokenttä-transferit (hinta laskettu Bolognan G.Marconi kentältä), kaikki ohjelman mukaiset
bussikuljetukset sekä ohjelman mukaiset retket



Johanna Oras maalauksen opettajana ohjelman mukaisesti sekä suomalainen auktorisoitu paikallisopas
Virpi Virta, asunut Italiassa 25v. ja Pennabillissä 15v.



ohjelman mukaiset ateriat : laadukkaat buffet-aamiaiset hotellilla,
1 x lounas, 4 x illallinen (juhlaillallinen sekä Michelin-tähtiravintolan illallinen sisältyvät hintaan) kuten
myös viini ja vesi



tervetuliaisaperitiivi sekä diplomien jakotilaisuus kuohuviineineen, pizzantekokurssi



traditionaalinen kangaspainamoworkshop postikortteineen, teatterivierailu

* museokäynnit sekä hotellin sisäsauna/SPA -osaston käyttö. Hintaan ei kuulu lennot joita voi katsoa

Extra:

esim. Lufthansan sivuilta hinta alk. 220 eur. tai Finnairin suorat lennot alk. 227 eur .
Yhteydenotot sekä info ja kysymykset : Johanna Oras Akatemia/Virpi Virta
Email: virta@mediabuster.com Facebook: johannaorasworkshops

Tervetuloa kurkkaamaan renessanssiaikaan ei-massaturismiseudulle!
Max ryhmäkoko 23 henkeä.

