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Tijdens een persdiner in “La Fattoria” in Watermaal-Bosvoorde werden enkele nieuwe
toeristische highlights voorgesteld in de Champagnestreek.

Opening van het museum “Camille Claudel” in Nogent-sur-Seine
Het talent van Camille Claudel (1864-1943) werd ontdekt toen ze nog tiener was door
Alfred Boucher die ook haar eerste leermeester werd. Op zeventienjarige leeftijd trok ze
naar Parijs waar ze Auguste Rodin ontmoette en zij werd zijn model, zijn muze en zijn
minnares. Tot 1892 werkten ze samen en ontstonden meesterwerken zoals Les
Bourgeois de Calais.
Enkele van haar latere meesterwerken zoals L’Abandon, La Valse, L’Implorante zal je
vanaf juni 2016 kunnen bewonderen in het naar haar genoemde nieuwe museum.
In 1913 leed ze aan paranoia en werd ze opgesloten in een psychiatrisch centrum waar
ze overleed in 1943.
http://www.museecamilleclaudel.com/
De Champagne: Werelderfgoed van UNESCO
De “Coteaux, Maisons & Caves de Champagne” werden erkend als werelderfgoed. De
typische kenmerken zoals het heuvelachtig landschap van de wijngaarden, de handpluk
van de druiven, de wijnhuizen, de kelders werden door UNESCO als
wereldpatrimonium erkend.
Een nieuw museum “La Cité du Champagne” werd door de 100 jarige en tevens oudste
wijncoöperatieve COGEVI geopend in een prachtig gerestaureerd art nouveau huis in
Ay.
http://www.champagne-collet.com/fr_la-cite
Fotofestival Montier-en-Der
Wat zeer kleinschalig begon als een lokale bijeenkomst van natuurfotografen, is na 20
jaar uitgegroeid tot het grootste festival van de natuurfotografie. Niet minder dan 46.000
toeschouwers telde het festival in 2014 voor 80 thematentoonstellingen. Bezoekers
kunnen daarenboven deelnemen aan werkateliers en conferenties. Tijdens het
persdiner bewonderden we de natuurfoto’s van twee gelauwerde landgenoten Elyane
en Cédric Jacquet.
In 2016 heeft het fotofestival plaats van 17 tot 20 november.
http://www.ppnat.org/

Tijdens het diner werden we door sommelier Philippe Gantois vakkundig ingewijd in het
degusteren van deze godendrank.
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