Lijden in Lissabon 2021
Nieuw in ons aanbod is een bezoek aan Lissabon. Het programma is nog voorlopig,
maar wel grotendeels bekend.
Tijd
zondag 22 – zaterdag 28 Augustus 2021
Plaats
De cursus wordt waarschijnlijk gegeven in het hotel:
Hotel Convento do Salvador (http://www.conventosalvador.pt/en/).
Docenten
Arko Oderwald
Sofie Vandamme
Programma (onder voorbehoud)
Zondag 18 oktober
19.30 uur Welkomstdiner.
Op de ochtenden van de weekdagen bespreken we in ieder geval de volgende boeken:
José Saramago: Het jaar van de dood van Ricardo Reis
Fernando Pessoa: teksten worden ter beschikking gesteld
António Lobo Antunes: Reis naar het einde.
Pascal Mercier: Nachttrein naar Lissabon
Erich Maria Remarque: Die nacht in Lissabon
Jan Slauerhoff: Gedichten
Antonio Tabucchi: Requiem
Wellicht worden nog een of twee kleine teksten toegevoegd.
In de middagen gaan we wandelen, met de tram, naar musea en andere aantrekkelijke
bestemmingen.
Vrijdagavond sluiten we af in een Fado restaurant.
Verdere informatie
Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20
Kosten van de cursus per persoon
1p kamer 1175 euro pp
2p kamer 1075 euro pp

Daarbij is inbegrepen:
 6 overnachtingen
 Welkomstdiner en slotdiner
 1 diner op maandag
 6 x ontbijt
 Openbaar vervoer in Lissabon
 Whispers tijdens de wandelingen.
en uiteraard de cursus.
Niet inbegrepen is:
 Reis naar Lissabon (tussen de 230 en 300 euro retour met de KLM).
 Vier lunches en drie diners.
Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen?
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u dat tot 1 juni 2021 aan Arko Oderwald kenbaar
maken via een e-mail aan ak.oderwald@amsterdamumc.nl
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Wilt u in uw mail vermelden:
 Uw volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 Welke kamer u wenst in het hotel:
- Een kamer alleen, of een kamer met iemand anders (en met wie).
- Wel of geen gescheiden bedden voor de 2 persoonskamer
 Of u dieetwensen heeft
 Of u eerder in Lissabon wilt aankomen of later uit Lissabon wilt vertrekken. In dat
geval kunnen wij dat reeds aan het hotel doorgeven.
Wie na de definitieve inschrijving en betaling toch afzegt kan er niet zeker van zijn dat
het betaalde bedrag geretourneerd wordt. Het gedeelte van het bedrag dat behoort tot
de cursuskosten (organisatie, faciliteiten, kosten van docenten) en afhankelijk is van
het aantal deelnemers kan zeker niet worden geretourneerd. Hotelkosten en andere
verblijfskosten worden vooraf door ons betaald en kunnen alleen worden
geretourneerd als de hotels en restaurants daaraan willen meewerken. Dat is niet altijd
het geval. Het is daarom zeer aanbevelingswaardig om een annuleringsverzekering af
te sluiten of te controleren of uw reisverzekering ook annuleringskosten vergoedt.
We hebben wel met het hotel afgesproken dat indien er vanuit de Portugese of
Nederlandse overheid belemmeringen zijn vanwege COVID, de cursus kan worden
verschoven en dat betaalde kosten in kas blijven bij het hotel.

