Parijs 2023
13 - 18 April 2023

Parijs is al lang zowel een medisch als een literair centrum. In de 19e eeuw was er zelfs
sprake van een serieuze toenadering tussen de twee disciplines. Dat heeft vele romans
opgeleverd waarin de geneeskunde een belangrijke rol speelt. In deze cursus gaan we
naar Parijs en bespreken we een aantal van die romans, terwijl we in de middag op pad
gaan in Parijs en omstreken.
Plaats
De cursus wordt gegeven in het IBIS hotel in Gentilly, waar we ook verblijven.
Docenten
Arko Oderwald & Laura Prins
Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12
Te lezen romans en verhalen
Honoré de Balzac: De huid van Chagrijn
Emile Zola: Thérèse Raquin
Louis-Ferdinand Céline: Reis naar het einde van de nacht
Andrew Miller: Puur (Pure)
Georges Simenon: De klokken van Bicetre
Georges Simenon: Maigret en de clochard
Teksten van Marcel Proust (worden ter beschikking gesteld)
Brieven van Vincent van Gogh (worden ter beschikking gesteld)
Programma
Donderdag 13 April

19.30 uur Welkomstdiner.
Vrijdag 14 April
Inleiding Patiënt in Parijs
Honoré de Balzac: De huid van Chagrijn
Emile Zola: Thérèse Raquin
Wandeling 1. Jardin Luxembourg en Saint Germain des Pres
Diner
Zaterdag 15 April
Louis-Ferdinand Céline: Reis naar het einde van de nacht
Wandeling 2 door het Parijs van Balzac, Zola, van Gogh en Céline.

Deze wandeling eindigt rond 18 uur (inclusief een tussentijdse stop) bij de Sacré Coeur.
Zondag 16 April
Andrew Miller: Puur (Pure)
Georges Simenon: De klokken van Bicetre
Georges Simenon: Maigret en de clochard
Bezoek Catacomben
Bezoek aan het Bicetreziekenhuis

Maandag 17 April
9.00 – 12.00 Marcel Proust
Teksten van Proust worden ter beschikking gesteld
Wandeling 3. De Marais en Ile de la Cité
Dinsdag 18 April
Vertrek naar Auvers s/ Oise
Ziekte en creativiteit: Vincent van Gogh
Van Gogh wandeling door Auvers.

Bezoek aan Maison van Gogh
Slotdiner in Auberge Ravoux in Auvers (de herberg waar Van Gogh is overleden).
Verdere informatie
Kosten van de cursus
Bij deelname van 6 personen
1 persoonskamer 1300 euro pp
2 persoonskamer 1100 euro pp
Bij deelname van 12 personen
1 persoonskamer 1100 euro pp
2 persoonskamer 900 euro pp
Daarbij is inbegrepen:
 6 overnachtingen
 Welkomstdiner en slotdiner (inclusief drank)
 1 diner op maandag (exclusief drank)
 6 x ontbijt
 Toegang tot
o De catacomben in Parijs
o Maison de van Gogh



Whispers tijdens de wandelingen.

en uiteraard de cursus.
Niet inbegrepen is:
 5 zones weekpas voor de metro (ongeveer 25 euro)
 Reis naar Parijs (tussen de 100 en 150 euro retour met de TGV. Er rijden ook
goedkope bussen.
 Reis naar Auvers sur Oise vv (12 euro) (kostenloos bij een 5 zones weekpas)
 Vier lunches en drie diners.
Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen?
1. Als U mee wilt gaan moet U zich voor 1 Januari 2023 opgeven.
2. Als er op 1 Januari minimaal zes belangstellenden zijn gaat de cursus door. U krijgt
daarvan bericht, samen met de definitieve prijs. U wordt dan verzocht om voor 1
februari dat bedrag te betalen.
3. 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.
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u dat voor 1 Januari 2023 aan Arko Oderwald
kenbaar maken via een e-mail aan website@litmed.nl
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

