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Smakelijke uitstapjes in binnen- en buitenland

100x stijlvol logeren

b

Workshop
culinaire
fotografie
Ben je (hobby)kok, kookstudio-eigenaar of
restaurateur en wil je je creaties graag op
de gevoelige plaat vastleggen? Culinair
organisatiebureau Eat2Gather organiseert in
samenwerking met een culinair fotograaf een
workshop culinaire fotografie. Onder leiding
van een volleerde foodfotograaf leer je tijdens
deze workshop om smaakvolle foto’s te maken. Je krijgt uitleg over het werk als culinair
fotograaf en foodstylist, de techniek en benodigde apparatuur om vervolgens de verworven
kennis met diverse lichtopstellingen in de
praktijk te brengen. Na afloop van de workshop
kun je thuis met eenvoudige hulpmiddelen
direct aan de slag. Wat heb je nodig? Enige
basiskennis van fotografie en affiniteit met
koken en bij voorkeur een spiegelreflexcamera
met objectief , een stevig statief en (eventueel)
een draadontspanner (een compactcamera
met uitgebreide instellingsmogelijkheden voldoet ook). De workshops vinden plaats op 26
maart en 23 oktober 2011 van 10.00 uur tot
16.30 uur in Amersfoort. De kosten bedragen
€ 135,- p.p. excl btw. (incl. lunch, koffie, thee
en ingrediënten voor de gerechten die gefotografeerd worden). De workshop wordt gegeven
aan groepjes tot maximaal 8 personen zodat
er voldoende individuele aandacht is voor deze
specifieke fotografie.
Kijk voor meer informatie op www.eat2gather.nl
(workshops-op-open-inschrijving).
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Ben je op zoek naar een bijzonder logeeradres in Nederland? Met
‘100 x stijlvol logeren in Nederland onder 75 euro’ is de slagingskans 100%. Dit boekje biedt een keur aan overnachtingsadressen,
van charmante hotelletjes tot bijzondere bed & breakfasts. Geef je
de voorkeur aan design of klassiek, wil je eens in een voormalige
hooiberg of een jaren ‘70-vertrek compleet (met platenspeler!) slapen
of liefst bij de gastvrouw aan tafel dineren? De auteurs gingen juist
op zoek naar dit soort unieke adresjes. Daarnaast worden er tips voor
uitstapjes in de buurt gegeven en bevat het boek prachtige sfeerfoto’s
om alvast in de stemming te komen voor een heerlijk weekendje uit.
‘100 x stijlvol logeren in Nederland onder 75 euro’ is uitgevoerd als paperback (13,5
x 18 cm) en telt 216 pagina’s. Het boek kost in de winkel € 15,95 en is een uitgave
van Terra Lannoo B.V. (Arnhem/B-Tielt). ISBN: 978 90 8989 119 8.

Van 3 december 2010 tot en met 2 januari 2011
is Maastricht in kersttooi gehuld. De Kesselskade
wordt voorzien van winterse decoratie en veel sfeervol
verlichte kerstbomen en vormt deze dagen het stralende
middelpunt van het stadse winterlandschap. De
kerstmarkt biedt tal van kerstartikelen en deelnemers
die ter plekke originele kerstcadeaus maken. Daarnaast
staat er een levensgrote kerststal en zijn de attracties
in kerststijl aangekleed en verlicht. Op de overdekte
schaatsbaan zullen regelmatig activiteiten plaatsvinden
en voor de jongste bezoekers is er een ouderwetse carrousel. Voor de inwendige mens is er tijdens Kerst aan de Maas o.a. een oliebollen- en wafelkraam, een snoepkraam en
notenbar, een Glühweinbar en een kraam voor crêpes en reibekuchen (aardappelpannenkoeken) aanwezig. Op een van
de schepen van rederij Stiphout kun je terecht voor een heerlijke winterse maaltijd met uitzicht op de Maas.

Kerst aan de Maas

Kijk voor meer informatie op www.kerstaandemaas.nl

Taarttempels & puddingpiramides
Met een tentoonstelling van ruim zestig bakblikken en geleivormen uit de collectie
van het Weense Leopold Museum geeft Kunsthal Rotterdam nog
t/m 9 januari 2011 een nieuwe kijk op de negentiende-eeuwse
eetcultuur. Fantasierijke bakvormen werden in de keuken
van Centraal Europa veel gebruikt om geleien en puddingen,
hartig en zoet, smakelijk te presenteren. De tentoonstelling laat zien hoe de presentatie van het koud buffet
een eeuw geleden bijzonder culinair design heeft
voortgebracht. Samen met recepten en illustraties
van gerechten wordt een kijkje gegeven in de verfijnde kookcultuur van weleer.
Voor meer informatie: +31-(0)10-4400301,
www.kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen
11.00 - 17.00 uur.
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