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Caminart reizen door kunst en literatuur 

Nieuwe kunstsites aan de Côte d’Azur   

Van dinsdag 13 tot zaterdag 17 september 2022 

Là tout n’est qu’ordre et beauté 

                                                    luxe, calme et volupté       Charles Baudelaire 

 

Reis georganiseerd door Caminart  in samenwerking met   

 AB Tours, Grétrystraat 7, 1000 Brussel, licentie A1580 
 

Dag 1 dinsdag 13 september 22 : NICE 

Heenvlucht: Brussels Airlines  SN3617   BRU 11u05   Nice 12u55  

Bij aankomst brengt een bus ons naar het hotel Windsor  Rue Dalpozzo,  rustig gelegen, 

kamers ingericht door kunstenaars, een zwembad verscholen in een exotische tuin . 

We verblijven er 2 nachten. Tijdens de rit zien we hoe de stad zich ontrolt langs la 

Promenade des Anglais en la Baie des Ange 

In de buurt van ons hotel gebruiken we een mediterrane lunch, voor we onze groene 

wandeling aanvatten richting MAMAC Musee d’art moderne et d’art Contemporain  

 

Het Mamac, gebouwd in 1990 door de architecten  Yves Bayard en Henri Vidal, toont de 

kunstenaars van l’école de Nice, de nieuwe realisten, geïnspireerd door de Amerikaanse Pop 

Art. We ontmoeten er Yves Klein en zijn IKB (international Klein Blue) zijn 

anthropomorphismen,  Niki de St Phalle en haar eerste minder bekende werken, de 

shootings, die de mooie trieste Nana’s aankondigen. Ook Martial Raysse, Tinguely , César, 

Arman, Ben getuigen van de vitaliteit eigen aan het nieuwe realisme.  

Gezamenlijk diner  

 

Dag 2 woensdag 14 september 2022: Cap Martin natuur – architectuur 
Per trein naar Roquebrune, hooggelegen dorp tussen Menton en Monaco met de Cap Martin 

aan de voet. Geleid bezoek aan de Villa Eileen Gray en de cabanon van Le Corbusier 
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Icoon van de moderne architectuur, de villa E-1027, eerste creatie van Eileen Gray, werd 
voltooid in 1929 boven de baai van Roquebrune-Cap-Martin. Ze geldt als manifest, zowel 
voor de architectuur als voor de meubelen, de verlichting en het decor. Le Corbusier, 
vertrouwd met de site sinds 1937 en verliefd op de Middellandse zee, voerde er verschillende 
muurschilderingen uit.  
In 1951 bouwt Le Corbusier zijn Cabanon, als getuigenis van zijn ideeën rond de minimum 
woonst en standaardproductie 

                     
“J’ai un chateau à la Cote d’Azur” Le Corbusier 

 

Gezamenlijke lunch in het strandrestaurant waar het gefluister van de golven onze 

gesprekken ritmeert 

In de vroege namiddag rijden we naar St Paul de Vence voor een bezoek aan de Stichting 

CAB. Deze is een zuster van de Brusselse CAB opgericht in 2012 door Hubert Bonnet, 

Belgisch verzamelaar van internationale en Belgische minimalistische en conceptuele kunst.  

CAB St Paul ( 2020) is gevestigd in een prachtig gebouw uit 1950, gerenoveerd door Frans 

architect Charles Zana. Het huis biedt een prachtig uitzicht over le Cap d’Antibes! 

 
De stichting Maeght grenst aan de CAB.  Ze is het levenswerk van  Aimé en Marguerite 

Maeght, visionaire kunsthandelaars, en van hun kunstenaars vrienden die persoonlijk hebben 
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bijgedragen tot de creatie van het domein: Joan Miró, Marc Chagall, Alberto Giacometti, 

Georges Braque, Alexander Calder, Fernand Léger en anderen. Een bezoek aan de stichting 

Maeght blijft een unieke ervaring. Rond 18u : terug naar Nice: vrije avond 

 

Dag 3 donderdag 15 september 2022: Le Muy  - Abdij van le Thoronet 

Onze bus brengt ons naar het rivierdorpje Le Muy in het hinterland van Nice.  

10u geleid bezoek aan de stichting Bernar Venet  

  

Van de kunstenaar Bernar Venet zien we in Nice monumentale boogsculpturen in korten 

staal.  

In Le Muy betreden we zijn biotoop, zijn stichting met eigen werk en zijn collectie, open voor 

het publiek.  

Bernar Venet, Frans kunstenaar, vestigt zich in de USA in de jaren 60. Hij stelt er tentoon met 

Donald Judd, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Smithson en Frank Stella, hoofdfiguren van de 

minimalistische en conceptuele kunst in de VS en in Europa. Bij zijn terugkeer in Frankrijk 

wordt hij de pionier van deze strekking.  

Vinden de soberheid en de eisen van het minimalisme hun bron in de strenge 

cisterciënzerarchitectuur? 

11u30 vertrek naar de abdij le Thoronet  voor een vrij bezoek (sluiting van 13 tot 14u) 

 
 
De abdij van Le Thoronet is een voormalige cisterciënzerabdij , de oudste van de drie 
‘cisterciënzerzusters’ ( voor de abdijen van Sénanque en Silvacane) in de Provence. 
De abdijkerk met de aangrenzende kloostergang wordt beschouwd als een hoogtepunt van 
de romaanse architectuur in de Provence. Deze abdij was een inspiratiebron voor 
architect Le Corbusier bij zijn modernistische architectuuropvatting. Haar architectuur prees 
hij als een organisch geheel. Hij bewonderde de nauwgezette vertaling in steen van het 
programma van de cisterciënzers en het economisch verantwoord bouwen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_S%C3%A9nanque
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostergang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provence_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Modernisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
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Na de pick-nick in de schaduw van olijfbomen, hernemen we onze route richting  
Commanderie de Peyrassol   
 

    Pistoletto 2019 Daniel 
Buren 2017 
                                                                                                                               
Commanderie de Peyrassol   
Gesticht in de 13de eeuw door de Orde van de Tempeliers, bood deze Commanderie onderdak 
aan pelgrims op hun tocht naar het heilig Land. De vruchtbare grond en de prachtige ligging 
te midden van de heuvels van de Var maakten van dit oord – nu ook wijndomein – een parel 
van het Provençaals patrimonium. Wijn- kunst- hedendaagse kunst: een sculpturen park met 
werk van 80 kunstenaars, verzameld door de eigenaars Philippe Austruy et Valérie Bach 
(galeriehouder van la Patinoire in Brussel.  
 
14u30-16u: bezoek in groep aan het sculpturenpark 
Wie wenst kan zelf een kunstwerk voorstellen ( uit de lijst die ik u verzend) dit brengt 
dynamiek en een aangename sfeer binnen de groep.  
17u-18u: bezoek aan het museum van Peyrassol met een gids aldaar 
Dîner en overnachting in Peyrassol (of in le Domaine du Lac met prijsvermindering, 
afhankelijk van de inschrijvingen)  

Dag 4 vrijdag 15 september 22  
9u vertrek per bus naar de badstad Hyères: 
La plus ancienne des stations climatiques de la Côte d’Azur est située dans un site abrité. Ses 
vieux quartiers s’accrochent au versant sud de la colline du Castéou (204 m) et dominent la 
ville moderne et la rade qu’enserrent le cap Bénat et la presqu’île de Giens. La notoriété de la 
ville remonte au XVIIIe siècle 

Bezoek aan de Villa Noailles (buitenkant)      

In 1925 gaf burggraaf Charles de Noailles opdracht aan architect Robert Mallet-Stevens (villa 

Cavrois in Roubaix) een  villa te bouwen,  representatief voor de modernistische 
beweging: functionaliteit, bestudeerde lichtinval, decoratieve economie, belang van daken en 
terrassen.  
 
Langs tuinen en middeleeuwse straatjes dalen we tot de 19deeeuwse stad. Aan de haven van 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rade_d%27Hy%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Mallet-Stevens
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Hyères nemen we de boot naar l’île de Porquerolles: het grootste van de 3 “iles d’Or”:   
“Porquerolles, la perle des îles d'or, site classé rattaché au Parc National de Port-Cros et de 
l’Île du Levant, a su conserver tous les charmes de la vraie Côte D'Azur. 
 Son village, ses sentiers ombragés, son parfum, le soleil et une température constante, font 

de Porquerolles un petit paradis”.  

 
 
Na de lunch ter plaatse leidt een plaatselijke gids ons door de Stichting Carmignac gelegen in 
het hart van het Nationaal Park. Geen enkel bouwwerk is er nog toegelaten. Het ganse 
project bestond erin een ruimte van 2000 vierkante meter ondergronds te klaren. Deze  
ruimtes met de hedendaagse kunstcollectie van het echtpaar Carmignac, genieten van 
natuurlijk licht dank zij een waterplafond. De bezoeker wandelt door immense ruimtes met 
visuele openingen op de wijngaarden.  
 
Terugkeer per boot tegen 18u  gezamenlijk dîner en overnachting in Hyères 

Dag 5 zaterdag 17 september 22  

Deze laatste dag vullen we zinvol in. Op weg naar Nice houden we een halte in Antibes of in 
ST Tropez. Dit staat nog niet vast 
Vlucht  SN3624   17SEP  NCE BRU 15u55 – 17u25 
 

Prijs / 1750€  op basis van 12 personen  single supplement 230€ 

De reis kan doorgaan vanaf 8 personen, mits toeslag 

 

Hieronder vindt u het inschrijvingsformulier en de reisvoorwaarden  

Voor meer informatie: 0032 475 54 64 49 of info@caminart.be   

Of  Hélène Cantillon van AB Tours :  0032479 22 83 99 

 

Inschrijven voor 5 maart 2022 met het inschrijvingsformulier (zie hieronder) 

Prijzen afhankelijk van de beschikbaarheid bij reservatie  

inbegrepen :  

- vluchten en vlieghaven taksen 

- Autocar voor de meeste verplaatsingen  

- 4 hotelnachten 

- 2 dîners-  

 

 

mailto:info@caminart.be
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- 2 lunches + 1 picknick 

- trein en boottocht  

- tickets voor musea en stichtingen 

- plaatselijke gidsen  

- organisatie en begeleiding Chantal Fossion 

- BTW van toepassing 

Niet inbegrepen : 

- drank bij gezamenlijke maaltijden 

- annuleringsverzekering 

Te voorziene kosten  

- dag 5 :  lunch en vrij bezoek museum of andere 

- drinkgeld en varia : 30€  

 

Voorwaarden 

- De prijzen houden rekening met de taksen en tarieven van de vluchten en 

plaatselijke diensten 

- Een voorschot van 30% wordt gefactureerd bij de bevestiging van de reis, de factuur 

met het saldo wordt ten laatste 30 dagen voor vertrek verzonden . 

- De reiziger kan op elk moment zijn contract opzeggen voor de aanvang van de reis 

rekening houdend met de annuleringskosten vermeld in de bijzondere voorwaarden 

van AB Tours ( beschikbaar op aanvraag) 

 

Aan te raden:  

- Een annuleringsverzekering  en bijstand voor uw georganiseerde reizen . De Covid 19 

voorwaarden controleren 

Voorwaarden: 

- Een voorschot van 30%  wordt gefactureerd bij de bevestiging van de reis 

de factuur voor het saldo wordt verstuurd ten laatste 30 dagen voor de 

vertrekdatum. 

- De reiziger kan op elk moment zijn contract annuleren rekening houdend met de 

voorwaarden voorzien in de annuleringsvoorwaarden van AB Tours. 

Zie ook de algemene voorwaarden van AB Tours  

- Sommige wijzigingen in het programma zijn mogelijk, maar alle voorziene bezoeken 

gaan door, behalve om redenen buiten de organisatie. 

- Conform de Europese reglementering voor de organisatie van reizen : indien de reis 

niet kan doorgaan wegens sanitaire maatregelen, dan wordt ze uitgesteld en kan de 

klant kiezen tussen uitstel van zijn bijdrage of de terugbetaling ervan  met 

uitzondering van de gedane niet recupereerbare kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Formaliteiten voor Belgische burgers:  identiteitskaart 
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- Gezondheid: sanitaire pass  

- Corona maatregelen: wij houden u op de hoogte tot bij een week voor vertrek 

Inschrijven : Voor 5 maart 2022 per mail of post met het inschrijvingsdocument 

hieronder. De inschrijvingen worden genomen in de orde van ontvangst van 

inschrijvingsdocument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSDOCUMENT  

 
Nieuwe kunstsites aan de Côte d’Azur  Van 13 tem 17 september 2022 

In samenwerking met AB Tours lic A1580 

 

NAAM EN VOORNAAM  zoals vermeld op uw ID kaart of geldig paspoort 
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Adres 

 

Telefoon en mailadres 

 

Dubbele kamer 

Twin kamer  

Single  

 

Opmerkingen  

 

Naam van uw verzekeringsmaatschappij  

 

“ Ik heb kennis gemaakt met de algemene en bijzondere voorwaarden van AB Tours » 

Inschrijvingsformulier te verzenden naar Chantal Fossion en AB Tours in CC  

Info@caminart.be    

of naar CH Fossion  Acht-Zalighedenstraat 16  2800 Mechelen  

Datum en handtekening  

 

Verzend ons ook een kopie van uw ID kaart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@caminart.be

