“Herfstvakantie
met
Marcel Proust “
15 tot 21 OKTOBER 2017

EEN CULTURELE VAKANTIEWEEK
over Proust’s Op zoek naar de Verloren Tijd, op ‘la Bouysse’ in Zuid Frankrijk
À la recherche du Temps Perdu (Op zoek naar de Verloren Tijd) van Marcel Proust is één van
de meesterwerken in de wereldliteratuur. Deze omvangrijke roman van 3000 pagina’s is een
schatkist vol psychologische inzichten, filosofische overwegingen en sociologische
observaties.
Voor mensen die in het gedachtegoed van Proust geïnteresseerd zijn, maar er (nog) niet aan
toegekomen zijn om de ‘de Recherche’ te lezen - of het boek of delen ervan kennen en meer
willen weten - geef ik* in de herfstvakantie van 15 tot 21 oktober een cursus over deze roman
op La Bouysse in Zuid Frankrijk.
De inhoud van de Recherche is ook na 100 jaar nog steeds actueel, en biedt ons de
mogelijkheid om de wereld om ons heen en onszelf beter te leren kennen.
De cursus is bedoeld om op een ontspannen manier te leren van, en over, Proust, maar ook als
vakantieweek. De cursusactiviteiten vinden plaats in de ochtenden en op de avonden.
’s Middags is er tijd om te ontspannen, te lezen, te wandelen of kleine uitstapjes te maken. De
woensdag middenin de cursus is vrij te besteden. Een dagtripje naar Albi met zijn kathedraal
en het museum van Proust’s tijdgenoot Toulouse-Lautrec is zeker de moeite waard. Albi zelf
is een charmante stad die opgenomen is op de werelderfgoedlijst van de Unesco.
In de cursus staat op de eerste twee ochtenden de roman als zodanig centraal.
Ik belicht, mede aan de hand van leesteksten, de belangrijkste verhaallijnen
van de Recherche en besteed aandacht aan de belangrijkste personages.
’s Avonds vertoon ik documentaires over de Recherche en over Proust zelf.
Op de laatste twee ochtenden ga ik in op Proust’s opvattingen over twee
thema’s die in de Recherche prominent naar voren komen, namelijk ‘De
Liefde’ en ‘Het belang van Kunst’. Op die avonden vertoon ik films die op basis van de
Recherche gemaakt zijn. Ik stel prijs op interactie, dus op elk moment is er alle ruimte voor
inbreng door de cursisten, vragen, en discussie.

* Ad van der Made
Na mijn studie psychologie ben ik in 1980 gaan werken als organisatieadviseur, vooral in de gezondheidszorg.
Sinds 2015 ben ik docent Human Resources Management bij de HAN te Nijmegen. Ik heb al 25 jaar een
levendige belangstelling voor Proust. Sinds 2004 ben ik bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging. Ik geef
deze cursus sinds 2009.

De cursus vindt plaats op La Bouysse, in de Aveyron, een chambre d’hôtes in een oude Franse
boerderij met uitzicht op de Tarn en een ontspannen ‘atmosphère familiale’.

PROGRAMMA
INHOUD
Maandag

de grote lijnen van ‘Op zoek naar
de verloren tijd’ (1)

Dinsdag

de grote lijnen van ‘Op zoek naar
de verloren tijd’ (2)

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

OPZET
inleiding, leesteksten;
uitwisselen;
documentaire
inleiding, leesteksten;
uitwisselen;
documentaire

vrij te besteden
liefde en jaloezie
de rol van kunst volgens Proust
het leven van de schrijver
afsluiting

inleiding
uitwisselen;
film naar de roman
inleiding
moderne film met Proust als rode draad

Data
Het verblijf op de Bouysse is van zondag 15 oktober (aankomst) tot zaterdag 21 oktober (vertrek). De
cursus start op maandag en eindigt vrijdagavond.

Kosten voor de cursus en het verblijf.
De kosten voor de cursus bedragen € 180,- per persoon, inclusief syllabus.
Het verblijf is volledig verzorgd, exclusief bescheiden kosten voor extra consumpties van frisdrank,
bier, wijn.
De kosten voor het verblijf zijn afhankelijk van de kamer en de bezetting en variëren tussen de € 55,en € 70 per nacht.

Inschrijven voor de cursus
Reserveren van verblijf en inschrijven voor de cursus:
- Per telefoon; 00 33 5 65 99 43 36 (Nederlands gesproken)
- per e-mail: info@la-bouysse.com
Voor het verblijf - en reismogelijkheden :zie de website: http://www.la-bouysse.com
Hoe eerder u reserveert, des te meer keuze u heeft uit de verschillende kamers/prijzen..

Inlichtingen over de cursus
Ad van der Made
Telefoon: 020- 638 1238
e-mail: ad@vandermadeconsulting.nl
website: www.vandermadeconsulting.nl

Inlichtingen over La Bouysse
Anne ter Maten/ Wilfried de Haan
Telefoon: 00 33 656 99 4336
e-mail: labouysse@wanadoo.fr
Een deelnemersbeoordeling van deze cursus is te vinden op: www.marcelproust.nl (cursus); Voor
nadere oriëntatie op La Bouysse, zie: www.la-bouysse.com

