VAKANTIE-IDEE

Ontdek grote en kleine kunst in
de straten van Rennes
Street art, moderne kunst, en zelfs levenskunst. Ga in de straten van Rennes
en de karakterstadjes in de omgeving op jacht naar waardevolle
ontdekkingen en creatieve verrassingen.

IN EEN OOGOPSLAG
Van Rennes, barstensvol creatieve energie, tot de stoere kastelen van Vitré en Châteaugiron:
een van begin tot eind inspirerende route, met cultureel erfgoed en monumenten,
dynamische kunstenaars en levensgenieters. Neem de tijd om door de hoofdstad van
Bretagne te dwalen, waar je verrast wordt door allerlei uitingen van street art. Kijk naar
eeuwen geschiedenis, maar geniet evengoed van hedendaagse kunst in imposante
middeleeuwse bouwwerken. Ga naar de markt, pak een terrasje, glimlach en vooral:
waardeer!

Dag 1

RENNES, OP HET SPOOR VAN KUNST EN
STREET ART
Veilig aangekomen in de hoofdstad van Bretagne? Neem de tijd om door de straten te
dwalen,
op
zoek
naar
de
kunst
die
hier
overal
te
vinden
is.
Je moet er alleen wel oog voor hebben! Je vindt kunst op onverwachte plekken, bij openbare
gebouwen, in tuinen, op pleinen en zelfs in ondergrondse parkeergarages. Dat afgehakte
hoofd bijvoorbeeld in de buurt van het stadhuis… Je vindt het bij de fontein van Claudio
Parmiggiani. En die bepaald niet conventionele badende vrouwen op de Place de Bretagne?
Dat
zijn
de
Griekse
godinnen
van
Gérard
Collin-Thiébaut.
Maar ook street art vind je overal in Rennes. Je kunt allerlei creaties zien op muren, bruggen
en langs de oevers van de Vilaine. Graffiti, collages, stenciltechniek en stickers, elke
kunstvorm mag er hier zijn. Ga op zoek naar de Robot van Blu, de Aliens van Space Invader…
Mis ook de reusachtige stokstaartjes van War! niet, de “Banksy van Rennes”.




De FRAC in Rennes herbergt een van de grootste moderne-kunstcollecties van
Frankrijk. Je komt er via een woud van granieten pilaren, een creatie van Aurélie
Nemours.
Je kunt heerlijk eten in bijvoorbeeld Le Globe: een fijne keuken op basis van
producten van de markt, geserveerd in een omgeving in art-decostijl, met
mozaïeken van Odorico.

Dag 2

LEVENSKUNST OP DE MARKT VAN RENNES
EN MIDDELEEUWSE SFEREN IN VITRÉ
Net doen als een echte Rennais? Dan ga je op zaterdagochtend naar de markt, de Marché
des Lices. Daar vind je bijvoorbeeld bonen uit Paimpol (cocos), aardbeien uit Plougastel,
artisjokken uit de Léon en lokale kippen, de coucous de Rennes. Boodschappenmand
meenemen dus! Rond de twee Halles Martenot mag je zonder schaamte bezwijken voor de
verleiding
van galette-saucisse,
een
instituut
hier!
’s Middags kun je een kijkje nemen in Vitré, een charmante, een Ville d’Art et d’Histoire,
stad van (kunst)historisch belang. De oude straatjes, vakwerkhuizen, huizen met aan de
voorkant een overdekte ruimte, het middeleeuwse kasteel… ze nemen je mee, eeuwen terug
in de tijd.



Vitré gaat over een aantal eeuwen geschiedenis, in de context van een
middeleeuws kasteel.
Van mei tot september kun je de Jardins des Arts bezoeken in Châteaubourg.
Wandel ontspannen rond en bekijk de monumentale kunstwerken die verspreid
liggen in het schitterende park van Ar Milin’.

Dag 3

MODERNE KUNST IN CHÂTEAUGIRON ET
MONUMENTALE SCULPTUREN BIJ CHÂTEAU
DES PÈRES
Breng ’s ochtends een bezoek aan het karakteristieke plaatsje Châteaugiron, ook wel het
duizendjarige stadje genoemd. Bezoek het imposante kasteel. De slotgracht, de imposante
13de- eeuwse donjon en de Tour de l’Horloge herinneren aan de militaire bestemming van
het
gebouw.
Neem een kijkje in de oude kasteelkapel, die tegenwoordig onderdak biedt aan Les 3 Cha,
een centrum voor moderne kunst. Kunstenaars worden uitgenodigd om hier ter plekke te
werken, geïnspireerd door het gebouw zelf en de spirituele uitstraling van deze plek. Het
resultaat
is
altijd
verrassend.
Sluit dit kunstonderdeel af met een bezoek aan het Château des Pères. Verspreid over het
31 ha grote park zijn allerlei monumentale sculpturen opgesteld. Zowel kunstenaars van
naam als opkomende talenten tekenden voor de stenen, bronzen, stalen en houten
kunstwerken. Je kunt ze allemaal bekijken als je de 2 km lange route volgt, langs
sparrenbossen en waterpartijen. Betoverend!



In Château des Pères is La Table des Pères gevestigd, waar traditioneel koken
plaats maakt voor, je raadt het al: culinaire kunst. Een smakelijke verrassing!

WAT HET LEUK MAAKT
Stap binnen bij de vooraanstaande musea van Rennes: Frac,
Musée des Beaux-arts, Couvent des Jacobins… maar vergeet ook
de vele galeries en ateliers niet die in de stad te vinden zijn.
Je hebt al je zintuigen nodig als je de Marché des Lices in
Rennes bezoekt, met kleurrijke marktkramen vol van de beste
producten van Bretonse bodem. Genoeg inspiratie om van je
bord een fraai kunstwerk te maken.

Prijzen
Het hele jaar door
3 dagen/2 overnachtingen
Schatting voor verblijf als geschetst (per volwassene, op basis van 2pers.kamer)

115 €*

*Richtprijs (vanaf) is inclusief: overnachtingen met ontbijt in Hôtel Nemour (Rennes) en hotel Le
Petit Billot (Vitré), escape game in het Château de Vitré (5 personen).
Let op: De openingsdagen en -tijden en de beschikbaarheid hangen af van de verschillende genoemde
plaatsen en de gekozen periode. Vergeet niet ernaar te informeren.

Contact en praktische informatie
Let op: De openingsdagen en -tijden en de beschikbaarheid hangen af van de verschillende
genoemde plaatsen en de gekozen periode. Vergeet niet ernaar te informeren.
Dag 1
Destination Rennes
1 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes
Tel : 08.91.67.35.35
Website : www.tourisme-rennes.com/en
Frac Bretagne
19 Avenue André Mussat, 35000 Rennes
Tel : 02.99.37.37.93
Website : www.fracbretagne.fr/en
Le Globe
32 Boulevard de la Liberté, 35000 Rennes
Tel : 02.99.79.44.44
Dag 2
Toeristische Dienst Vitré
Place du Général de Gaulle, 35500 Vitré
Tel : 02.99.75.04.46
Website : www.en.bretagne-vitre.com

Jardin des Arts de Châteaubourg
Tel : 02.99.00.30.91
Dag 3
Toeristische Dienst Châteaugiron
2 Rue nationale, 35410 Châteaugiron
Tel : 02.99.37.89.02
Website : www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
Les 3 CHA
Le Château, 35410 Châteaugiron
Tel : 02.99.37.41.69
Website : www.les3cha.fr
Le Château des Pères
35150 Piré-sur-Seiche
Tel : 02.23.08.40.80
Website : www.chateaudesperes.fr

Accommodatie-idee
Overnachting 1
Hôtel Nemours
5 rue de Nemours 35000 Rennes
Tel : +33 (0)2 99 78 26 26
Website : www.hotelnemours.com/en
Overnachting 2
Hôtel Le Petit Billot
5 Bis pl. du Général Leclerc 35500 - Vitré
Tel : 02 99 75 02 10
Website : www.hotel-vitre.com
Bekijk alle adressen voor deze vakantie op je persoonlijke kaart, via internet

Ontdek de streek - Handige links
Rennes en de toegangspoorten van Bretagne - www.rennes-portes-bretagne.com
Bretagne Vakantie - www.bretagne-vakantie.com

