Gouden momenten in la douce France
Francisca Tollenaar, beeldend kunstenaar en echtgenote van een van de regelmatige deelnemers aan
onze Drôme Tour heeft een bijzonder boek in voorbereiding Het boek gaat over de gouden momenten
die zij schilderend ondervond terwijl u al fietsend in de Drôme met vergelijkbare belevingen terugkwam.
Het boek wordt opgedragen aan de initiator van de Drôme Tour, Wim van de Kant, als blijvende
herinnering aan de Drôme Tour fietsweken 2011-20.
Hieronder Francisca’s toelichting op het boek ‘Gouden momenten in la douce France’:
Gouden momenten
Koestert u net als ik uw herinneringen aan la douce France, die momenten waar je telkens weer blij van
wordt? Die geluksmomenten van pure schoonheid heb ik nu al vele jaren ondervonden tijdens het
schilderen van de prachtige landschappen gedurende de bekende Drôme Tour terwijl mijn man en de
andere fietsers hun geluksmomenten beleefden op de trappers.
Schoonheid
Ik ben Francisca Tollenaar, beeldend kunstenaar, en ik wil dit geluk en deze schoonheid met u delen
door middel van een boek dat de herinnering aan vele jaren schilderen, fietsen en genieten in de Drôme
(Provençale, Frankrijk ) tastbaar wil maken.
Het boek ‘Gouden momenten in la douce France’ wordt met liefde opgedragen aan de initiator van de
Drôme Tour: het fiets-evenement dat sinds 2011 jaarlijks in Frankrijk plaatsvindt, altijd voor een goed
doel. Deze initiatiefnemer kreeg de diagnose Alzheimer. Hij is een groot liefhebber van kunst.
De laatste Drôme Tour wordt in juni 2020 georganiseerd met medewerking van vele vrijwilligers en met
Alzheimer Nederland als goede doel.
Campagne
Door middel van een crowdfunding campagne wil ik de productiekosten van dit kunstboek bij elkaar
brengen en daarvoor heb ik u nodig. Met uw bijdrage helpt u mee aan de totstandkoming ervan.
Onderaan deze tekst vindt u de keuzemogelijkheden.
Inhoud
‘Gouden momenten in la douce France’ wordt een professioneel vormgegeven, kleurrijk, visueel, en
tweetalig kunstboek (Nl / Fr) – ongeveer 100 pagina’s, full colour - met schilderijen en tekeningen van
mij vergezeld door diverse teksten en citaten:
“Een plek waar het hart ligt delen met anderen” , door Nannette Brouwer, “Gouden momenten”,
beschreven door deelnemers van de Drôme Tour, “Belles vues /schilderen in Frankrijk”, van Francisca
Tollenaar en citaten van Franse schrijvers die passen bij mijn werk over het karakter en de schoonheid
van het landschap, ruimte, stilte en licht.
Voorwoord
In haar voorwoord beschrijft professor R.M. Droes, Professor of Psychosocial care in Dementia,
Amsterdam UMC, ook initiatiefnemer van het museumproject Onvergetelijk, hoe kunst een positieve
bijdrage levert aan de kwaliteit van leven, zowel voor Alzheimer patiënten als ook voor mensen die deze

diagnose niet kregen. Door beleving van kunst en schoonheid in een ongedwongen omgeving, ontstaat
sociale interactie en openheid van kijken en zien.
Kortom …
Dit kunstboek moet er komen om de herinnering aan vreugde en schoonheid tastbaar te maken in beeld
en tekst, om die levensvreugde opnieuw te delen.
Kunst als inspirerende, verbindende factor.
Graag doe ik een beroep op uw zachte kant van schoonheid en vrijgevigheid om bij te dragen aan de
realisatie van dit op vele vlakken waardevolle boek. U zult er ook anderen blij mee kunnen maken, zelfs
uw Franse vrienden!
Van ieder boek gaat € 2,50 naar Alzheimer Nederland.
Hoe u kunt bijdragen:
Uw bijdrage aan de productiekosten van het boek ‘Gouden momenten in la douce France’ kunt u
doneren gedurende de campagne van 15 oktober tot 15 november 2019 via voordekunst. Klik hier:
https://www.voordekunst.nl/projecten/8803 /
Een kleine donatie is ook welkom. Bij een donatie vanaf 100 euro krijgt u het boek na verschijnen
cadeau.
Voorintekening
En … exclusief voor u als deelnemer aan de Drôme Tour:
Het boek kost normaal € 37,50. Tot 15 november a.s. kunt u voorintekenen op het boek met € 2,50
korting op de verkoopprijs, d.w.z. 35,- euro per exemplaar.
Hoe:
Stuur voor 15 november a.s. een e-mail aan ftollenaar@hotmail.com onder vermelding van
‘Voorintekening Gouden momenten in la douce France’, met uw naam, adres en telefoonnummer en
het aantal gewenste exemplaren. Het boek zal rond eind maart 2020 verschijnen. U ontvangt per e-mail
een bericht met factuur. Het boek wordt u dan na betaling toegestuurd.
Voorbehoud
De uiteindelijke publikatie van mijn boek is afhankelijk van het welslagen van de crowdfunding
campagne.
Deel daarom deze inspirerende actie en het filmpje gemaakt door Anjo van Apeldoorn met zoveel
mogelijk vrienden/relaties via uw netwerk, social media, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter
dan werkt u mee om deze campagne te doen slagen!

