
O S K A R  V I L D  I N V I T E R E R :
DEN DEJLIGSTE INSPIRATIONSFERIE PÅ TUDSEGÅRDEN
MED KUNST, SHAMANISME OG UDFLUGTER
i smukke Havnsø og omegn 2. - 11. august 2019

Velkommen til en ferie med fællesskab, kreativitet, fordybelse og afslapning. 
På programmet er f.eks. shamanistisk vandring i Odsherreds bjerge, 
sejltur til Nekselø og akrylmaleri med afsæt i fællesskabet og naturkræfterne. 
Vi elsker solnedgange, bålmad og stjernekiggeri. Indimellem er der fritid,
og alle kan være med.

TUDSEGÅRDEN er et gammelt husmandssted i smukke omgivelser ved Sejrøbugten. Der er stor have 
og gåafstand til badestrand. Vi har en havkayak, en jolle og en 40 fods sejlbåd til udflugter. 

HVEM ER VI: 
Vi er 3 ildsjæle - alle med ca. 25 års erfaring indenfor det vi gør.
Rikke: Billedkunstner, www.rivo.dk eller instagram: Rikkevolf. tlf. 60 67 10 62
Ada: www.sacredspace.menneske.dk, tlf. 42 42 46 81
Uffe: Tur-ekspert, sejler og feriens kok. Han arrangerer ture og vil forkæle os med hjemmelavet mad af 
lokale råvarer og eksklusive skraldefund. Tlf. 42 43 66 65.

Vi kalder dette projekt OSKAR VILD, det står for Organisk, Shamanistisk, Kunstnerisk, Afslappet 
Retreat. Vi tror på fællesskab med hjertevarme, eventyrlyst og magi. 
Vi har stor for respekt for menneskers forskellighed og glæder os til at dele en dejlig ferie med dig. 

PRIS: 3200 kr. Deltagerantal: max 24 personer.
Prisen er inkluderet ALT, dvs. overnatning, fuld forplejning, udflugter, workshops og 
basis-materialer. Maden laver vi i fællesskab med Uffe som kaptajn.

OVERNATNING: De første 8-10 tilmeldte kan få plads indendørs i delt dobbeltværelse, enten i 
gæsteværelse eller anneks. Hvis vi bliver flere end det, så medbring eget telt. 
Husk sovepose, skitseblok, tur-rygsæk, lommelygte/pandelampe og liggeunderlag/yogamåtte.

TILMELDING: Senest 10. juni 2019. Send mail til rivo@rivo.dk med oplysning om navn og tlf. 
Tilmelding = betaling af første rate på 1600 kr til konto 9682-0000812552 med info om navn og 
mailadresse. De resterende 1600 kr skal betales senest 1. juli. 

ADRESSEN: Birkebakken 5, 4591 Føllenslev. Ankomst fra fredag kl. 16. Søndag d. 11. august er 
der fælles oprydning/rengøring og hygge, mens vi siger tak for denne gang.


