
“MAL EN BAOBAB”
INSPIRATIONSREJSE TIL SENEGAL 
25/01 - 09/02- 2020



En unik inspirationsrejse til Senegal.  
2 uger i jan/feb 2020 
Akvarel, tegning og strandkunst.

Ophold i et lille fiskerlandsby 150 km fra hovedstaden Dakar.


Forestil dig en dag i januar sidst på eftermiddagen.

Du er ikke i Danmark men i Senegal. I to uger bor du i en camp tæt ved Atlanterhavet og en lille fiskerlandsby.


Du sidder i skyggen og nogle få meter foran dig står et stort træ med krogede grene. Det er et baobabtræ. 

Dets elefantagtige krop er plantet solidt i den afrikanske laterit jord og de krogede grene strækker sig i forskellige retninger mod himlen.

Hvordan vil du skildre dette træ, som du har udvalgt blandt flere, fordi det netop havde den “personlighed”, som tiltalte dig? Det er en 

udfordring og nogle af de første dage på kurset vil vi bruge tid på under vejledning  at “afkode” det magiske baobab træ.

Sideløbende med tegning og akvarel går vi lange ture langs stranden, for at samle materiale til næste del af kurset, som vi kalder 

“strandkunst”,og hvor bl.a.fletning med lokale materialer bliver en del af det kreative tilbud.

Under opholdet vil vi også tegne og male inde i landsbyen. Vi vil mødes med folk , besøge skole, børnehave, høre om fiskernes liv og 

tage del i de begivenheder, der finder sted i landsbyen under vores ophold.

Vi bor i to-mandshytter 50 meter fra stranden. Morgenmad og aftensmad spiser vi i et fælleshus serveret og tilberedt af lokale kokke. 




PROGRAM DAG FOR DAG

25/1 - 1.dag Afrejse fra DK om morgenen. Ankomst til Senegal sidst 
på eftermiddagen. Efter ca. en times kørsel drejer vi ud på halvøen og 
reservatet Sine Saloum, for at nå vores base; den lille fiskerlandsby, 
Sessène. her skal vi bo i små hytter i en  lille bebyggelse, der ejes af 
landsbyen.

Der er sen middag i fælleshuset, når vi er installeret.


26/1 - 2.dag Efter morgenmaden - ( og morgenbadet?) er der 
introduktion til stedet, programmet og praktiske spørgsmål etc. 

Derefter går vi alle til landsbyen, som ligger tæt ved for at præsentere 
os hos høvdingen og andre kernepersoner.

Kl. 13 - 15 Frokost & middagspause - Hvor man kan bade, læse bøger, 
gå tur, sove, snakke…..

Eftermiddag  går vi alle en tur ind til savannen, som ligger bag vores 
hytter. Vi  går en rundtur for at spotte de bedste baobab’er.


27/1 - 3.dag Morgentur ved stranden for at samle opskyl, som vi hver i 
sær samler ved vores huse.

Efter morgenmaden tager vi ud for at tegne ved baobabtræerne

Kl. 13 - 15 er der frokost & middagspause

Om eftermiddagen fortsættes tegne/maleworkshop.


28/1 - 4.dag  Morgentur langs stranden.

Morgenmad

Malekursus ved baobabtræer

Kl. 13- 15 Frokost og middagspause

Eftermiddag. Male i landsbyen eller ved kysten i smågrupper

Aftentur ind i savanneområdet for at kikke på fugle.

•

her skal vi bo



29/1  - 5.dag Morgentur langs stranden

Maletur i landsbyen eller omegn i smågrupper evt. kombineret med besøg på skolen.

Frokost og middagspause

Introduktion til at male bølger, hav og terner/måger/ pelikaner


30/1 - 6. dag Programløs dag - evt sejltur ind i  mangroven eller blot aftentur (hyæne-tur)

med charette (to-hjulet hestevogn). Evt.  besøg på kvindeprojekt.


31/1 - 7. dag Morgenmad

Introduktion til inspirationskurset  “strandkunst”

Arbejde sammen med instruktør/inspirator i fælleshuset

Frokost og middagpause

Eftermiddag  strandkunst fortsat


1/2 - 8. dag   Strandkunst fortsat

Det er søndag, så måske er der nogle af os, der vil i kirke i landsbyen 
eller i nærmeste større by?


2/2 - 9.dag   Strandkunst fortsat.


3/2 - 10.dag  do + tilrettelæggelse af fernisering for næste dag


4/2 - 11.dag  Morgenmad

Forberedelse af fernisering.

Frokost

Fernisering og gæster


5/2 - 12. dag  Morgenmad


6/2 - 13. dag Morgenmad- 

Opsamling på opholdet

Frokost

“fri leg”, vandretur langs

halvøen, evt. projektbesøg.



8/2 - 14. Sidste dag 
Morgenmad

Pakke og 

Middag  ved 16-tiden og afrejse ved 17-tiden mod lufthavnen. Afrejse ved 22-tiden.

Natten tilbringes i flyet. 

9/2 - 15. Dag. Ankomst til DK  formiddag.


Hvordan transporteres vi? 
Vi flyver med rutefly fra DK til Senegal

Vi kører i lejet bus, når vi skal til og fra lufthavnen i Senegal

Under opholdet i landsbyen, når vi har brug for det, hyrer vi en eller 
flere lokale taxaer - eller vi kører i hestevogn.


Hvordan bor vi? 
Landsbyen ejer og styrer en lille “ferieby”, som består af 12 små  2-
mandshytter og en enkelt 3-mandshytte.  I hytterne er der 
enkeltmandsenge eller dobbeltsenge, som man ønsker det. Hytterne 
er kun udstyret med det allernødvendigste. Sengen er lavet af bambus 
med en madras. Der er myggenet til alle senge. I hver hytte er der et 
badeværelse med bruser, håndvask og siddetoilet. Inde på værelset er 
der en hylde til tøj. Man kan godt få en hytte for sig selv mod extra 
betaling. Der er et begrænset antal, derfor ikke muligt for alle.




Hvordan spiser vi? 
Vi spiser morgenmad kl. 8.30 - 9. Afhængigt af hvornår bageren har brødet 
færdigt.

Frokost køber vi selv ind til og skiftes til at anrette og købe ind (frokosthold)

Middag spiser vi som regel kl. 19-20.  To  lokale kokkepiger  laver 3 retter 
velsmagende mad

Til og før aftensmaden kan man købe vin, øl, soft drinks.


Hvad arbejder vi med? 
Vi studerer de fantastiske baobabtræer og tolker dem på personlig 
måde i streg og farver.

Vi arbejder i grupper eller enkeltvis. Maler/tegner inde i landsbyen, ved 
kysten. og inde ved mangroven eller savannen.

Vi samler ting ved kysten. Opskyllet varierer fra dag til dag - nogle 
dage er der meget - andre dage ingenting. Med “inspirator” er det 
muligt at lave faste modeller som.eks. små skulpturer, flette med lokale 
fibre, lave smykker etc.


Hvordan bruges dagene? 
Vi følger programmet, men man kan også “hoppe af” enkelte dage, 
hvis man melder ud på forhånd. Man er dog forpligtet, hvis man f. eks. 
er en del af frokostholdet. - Ellers giver programmet rig mulighed for 
alenestunder for de, der har brug for det.


•

Roki, en af campements smukke kokkepiger



Pris:  13.850 incl  fly, ophold, kost, undervisning, en del materialer,  ferniseringsudgifter, ture i følge programmet, afgift til 
Rejsegarantifonden, til træplantningsprojekt, løn til lokale hjælpere, drikkepenge til personale

Men ikke afbestillingsforsikring og forsikring for sygdom og hjemtransport.

Medlemskab af IK (150 kr/år) og  privat tegnet forsikring for sygdom og hjemtransport er obligatorisk for at deltage.

Ønsker man enehytte er prisen + 1680 for hele perioden. Dette er imidlertid ikke muligt for alle og sker efter “først til 
mølle” princippet.

Dansk turleder og instruktører.


Betaling 
Sker til  IK’s konto: 
reg.nr. 3170 Kontonr. 171 2748  

Depositum 6000 kr - umiddelbart efter tilmelding - husk at sørge for afbestillingsforsikring før I sender pengene. 
De fleste har en afbestillingsforsikring i deres private forsikring - men tjek!


1. rate  4000 kr - 1 december 2019 

Restbeløbet - 3.850 kr - 1 januar 2020 

Tilmelding sker via Iks hjemmeside  www.iknet.dk under menuen KONTAKT 

eller ved at sende en mail til asonneik@mac.com 

Når du har tilmeldt dig får du flere praktisk oplysning


Spørgsmål - ring roligt til Anette Sonne på tlf. 29126074 eller send en mail til asonneik@mac.com


Mange hilsener fra os alle


http://www.iknet.dk
mailto:asonneik@mac.com
mailto:asonneik@mac.com

