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Excursies

Bert Schaap

Op korte termijn (periode einde april - begin

juni) wordt er georganiseerd:

1) grot- en rotskunst uit de oude steentijd
in de Dordogne, Frankrijk;

2) rotskunst uit diverse perioden, vooral ko-

per- en bronstijd in Val Camonica, Noord-

Italië;

3) rotskunst uit diverse perioden in Zuid-

oost-Spanje.

Op langere termijn wordt er in de periode

januari -
maart 1990 een reis georganiseerd

naar de rotskust in de Tassili de n'Adjer in

de Sahara.

De Dordogne reis omvat 5 1/2 dagen bezoek

aan de grotten en abris met de fraaiste en

meest representatieve voorbeelden van grot-

en rotskunst uit de oude steentijd (zoals

bekend gaat het hier om een uitgesproken

dierkunst), evenals aan enkele opgravingen,

musea en belangrijke kollekties, het geheel

in een landschappelijk aantrekkelijk gebied.
Standplaats Les Eyzies. De excursie begint

maandagmorgen en eindigt zaterdagmorgen;
de reis naar de Dordogne en terug naar Ne-

derland niet meegerekend. Bijzonder is dat

de rondleiding en het kommentaar door Bert

Schaap zelf worden gegeven en dus niet door

lokale gidsen.

Het is goed mogelijk deze reis binnen een

week te doen; ca 1 dag met de trein en ca 1

1/2 dag met de auto. Kosten ƒ 300,- p.p.;

jongeren, studerenden, 65+, uitkeringsgerech-

tig-

den en echtparen ƒ 250,- p.p. In de Les Ey-

zies regio zijn talrijke campings, pensions

en hotels van verschillende kategorieën

voorhanden.

Voor deze reis is absoluut geen speciale

"sportieve instelling" vereist.

Slechts een heel beperkt aantal plaatsen is

per reis beschikbaar!

Bert Schaap zal op 15 april a.s. een lezing

houden over de grotkunst in de Dordogne en

is tevens de auteur van "Inleiding tot de

grotkunst in de Dordogne en is tevens de

auteur van "Inleiding tot de grotkunst uit de

Oude Steentijd/Reisboek voor prehistorische

grotten", 1982 (uitverkocht); Kennismaking

met prehistorische grot- en rotskunst in Eu-

ropa", deel I, 1988 Studiecentrum Prehistori-

sche Kunst; "Font-de-Gaume, een grot met

polychrome schilderingen uit de Oude Steen-

tijd", 1989, Studiecentrum Prehistorische

Kunst.

adres auteur:

Bert Schaap

Studiecentrum voor Prehistorische Kunst

Notenborg 46

6228 CX MAASTRICHT

043-616193

Het Studiecentrum voor Prehistorische Kunst

onder leiding van Bert Schaap organiseert

jaarlijks een aantal kortere en langere niet-

commerciële (studie) reizen over diverse vor-

men van prehistorische grot- en rotskunst

in Europa. Bij sommige van deze reizen

wordt vooral het accent gelegd op de minder

toegankelijke en niet voor het publiek open-

gestelde vindplaatsen.

Er zijn op dit moment meer dan 1 1/2 mil-

joen voorstellingen uit diverse prehistorische

perioden bekend in Europa, in wereldverband

minstens 20 miljoen.


