
Skratta & skriv!
– och njut sensommaren i Chauvigny

En ordlekare, en skrattkonsult 
och ett litet hotell i sydvästra  Frankrike,

bland medeltidsborgar och matkultur.
Visst låter det kul?

Anmäl dig då. Genast!
Och du får en vecka du minns länge.

Skratta och skriv! 
1-7 september 2006
Anmäl dig med epost senast 1 juni till:
maud@leclubmontleon.com

När du gjort det får du veta hur du bäst
bokar din resa och hur du betalar för kursen.

Pris för kurs, boende i dubbelrum och fru-
kost: 6 500 kr. (Resan tillkommer)
Enkelrumstillägg: 720 kr.

Vill du veta mera?

Om kursen:
Ring 0701-48 09 18

Om byn och boendet:
www.leclubmontleon.com
eller ring 0709-85 03 85.

      



Skratta och skriv!
1 – 7 september 2006

Chauvigny är en by 30 mil sydväst om Paris, där skrattkonsulten
Maud Brandin driver ett lagom stort hotell – le club Montléon –
och där Rosemarie Holmström, skrivtränare, författare och
journalist, hjälper dig att plocka fram dina speciella berättelser och
ditt speciella sätt att berätta!

Kursen är en riktig propplösare mot skrivkramp och fungerar både
för dig som är van att skriva och för dig som gärna vill, men inte rik-
tigt vågar.
Vi blir en liten grupp där alla jobbar efter sin lust och förmåga, och
alla får personlig handledning.
Varje dag prövar vi nya sätt att tänja på språket, varje dag får du nya
inspirerande skrivuppgifter, korta och långa, fria och bundna, kloka
och galna.
När veckan är slut kommer du att ha skrivit saker som får dig att
häpna! 

Du bor i dubbelrum med dusch och börjar dagen med  fransk fru-
kost i akacieträdets skugga. Kaffet är starkt, bageriet ligger farligt
nära och marmeladen är hemgjord.
Vi jobbar sex timmar om dagen (plus någon kväll) och när du är
ledig finns det massor att se och göra. Chauvigny har gott om bra
restauranger och sevärdheterna står tätt.
Välkommen till en spännande vecka !

         


