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Sæson 2011

Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år.

Kalenderen er åbnet for
booking til næste sæson
(april – oktober, 2011). De

HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf

første uger er allerede

Rodney Aarup og hans kone Mariann besøgt fiskerlandsbyen Bali ca.

optagne.

fire kilometer fra Exantis og Villa Talea.
Rodneys fantastiske billeder dokumenterer udviklingen i en periode,
hvor antallet af turister på Kreta voksede fra ca. 150.000 til ca. 2,5
millioner personer årligt.

Direkte flyvninger til Kreta
2011 kan bookes hos
Norwegian og CimberSterling (til/fra Chania).
Transavia flyver ikke

På den måde bliver Rodneys

længere fra København.

billeder en helt særlig
dokumentation af noget af

Der er direkte adgang til

Kretas nyere historie.

alle de relevante
flyselskabers hjemmesider

Rodneys billeder fortæller

her

historien om et lille sted og en
en lille ø på kanten af Europa,

Villa Talea's

der altid har stræbt efter at

nyhedsbreve

være 'sig selv'.
3-4 gange om året

For selvom Kreta på nogle

udsender vi et lille

måder har overgivet sig til

nyhedsbrev (som dette) via

masseturismens krav og vilkår,

mails til dem, der måtte

formår øens indbyggere stadig at bevare deres særegne karakter og

være interesserede.

levevis.
I nyhedsbrevene vil vi f.eks.

Billederne dokumenterer forandring - men også fastholdelse af den

introducere særlige tilbud -

kultur og livsform, kretenserne - og vi andre - sætter så stor pris på.

eller fortælle om andet
spændende fra huset, Kreta
eller Grækenland i
almindelighed.
Man kan tilmelde sig
fremtidige nyhedsbreve fra
Villa Talea ved at klikke
her.
Er man helst fri, kan man
naturligvis også afmelde
nyhedsbrevet (se nederst).

Prøv at se, hvordan den oplevelse har sat sig fotografiske spor
gennem 30 år ved at besøge vores side om Bali, hvor vi har fået lov
til at gengive nogle af Rodney Aarups billeder. Klik HER..
(Fotos, copyright, Rodney Aarup).

MALEFERIE PÅ KRETA
I foråret 2010 prøvede vi for sjov at arrangere en uges ferie med
malekursus i Exantis.
10 dage tog det, så var turen fuldt besat, og vi havde
en dejlig uge i maj, hvor både beboerne i Exantis og
de tilrejsende malere fik en stor oplevelse.
Da vi næste måned vendte tilbage til Exantis, var
børnene i landsbyen begyndt at lave tegninger, som
de satte op på væggen ved den lille plads i byen,
ligesom de danske malere havde gjort med deres billeder ved
ferniseringen.
For nu var det dem, der var de lokale kunstnere, mente de.
Hjemme i Danmark har der siden været stor interesse for at gentage turen i

2011. Det har krævet lidt arbejde med fly-arrangement, rejsegarantifond
osv. men nu er vi klar til at udbyde en tur igen til næste år. Du kan læse
mere om Maleferie på Kreta d. 30.4 - 7.5. HER.

Brug hjemmesiden
- også selvom du ikke skal leje hus
Vores hjemmeside er efterhånden en af de mest omfattende om
Kreta på dansk. Og det handler ikke kun om udlejning af vores hus.
Der er masser af information til enhver som har interesse i Kreta og
Grækenland. Og vi sætter hele tiden nyt materiale på siden.

Hver måned har vi flere tusinde besøg på vores hjemmeside og så
mange er der jo slet ikke plads til i vores lille hus! Men de fleste
søger også bare information om forskellige ting.

Under sektionen 'Seværdigheder' er der information om Kretas natur
og klima, kunst og kultur, sociale forhold, sprog, historie og meget
mere.

Her er et par smagsprøver på, hvad du kan finde.
Gåden om minoernes undergang.
For 5000 år siden blomstrede Europas første store
civilisation, Minoerne, på Kreta. Og så forsvandt
de pludseligt og uforklarligt.
Se dokumentarfilmen 'Sinking Atlantis' og følg
arkæologernes arbejde med at forklare mysteriet om den minoiske
kulturs mystiske forsvinden.
Var det et vulkanudbrud og en efterfølgende tsunami, der blev
minoernes undergang? Og er det måske baggrunden for myten om den
forsvundne by Atlantis? Læs om minoerne og se
filmen HER .
Kvindebevægelse i Grækenland.
Kreta har fostret flere kendte skikkelser i græsk

politik, kunst og kultur.
Blandt dem grundlæggeren af den græske kvindebevægelse, Kalliroi
Siganou-Parren, der virkede omkring forrige århundredskifte. Hun
arbejdede som lærer, journalist og forfatter og det var gennem
hendes indflydelse at det blev muligt for græske kvinder at studere
ved universiteterne og at der blev tilknyttet kvindelige læger til
kvindefængsler.
Hun førte også kampagner for at lovsikre beskyttelse af kvinder på
arbejdsmarkedet. Læs om Siganou-Parren og andre kendte
kretensere HER
Hvad er der i radioen?
Jamen selvfølgelig kan du da høre radio fra Kreta
på din computer. Vi har links til alle de
radiostationer, der er online. Du skal bare klikke
på radio-ikonet på vores side om kretensk musik
HER .
På siden kan du i øvrigt læse om kretensk musik og dans og du kan se
en lille film, der præsenterer Kretas rige folkemusiktradition. Du kan
få noget at vide om lyren og andre særlige kretenske
musikinstrumenter og læse om de gamle danse, der stadig er de mest
populære på Kreta i dag.
Ο Κλήδονας (O Klidonas) 'Klidonas'-festen.
I Rethymnon og flere andre steder afholder man
hvert år i juni en fest, der holder en ældgammel
tradition i live kaldet 'O Klidonas'.
Man tænder bål om aftenen den 23. juni, hvor de tørrede
blomsterkranse, man har lavet d. 1. maj bliver afbrændt. Børn og
unge skal så springe over bålet tre gange. Ifølge den græske folketro
har ilden kraft til at afværge onde ånder, uheld og sygdom.
Du kan læse om denne og alle andre betydelige helligdage, festdage
m.m. året rundt på vores side om fester og helligdage på Kreta HER .
Det kan være en god idé at orientere sig om eventuelle festdage
inden en ferie. Tit er der tale om offentlige arrangementer, hvor alle
er velkomne til at spise med, danse og lytte til musik og det kan gå
hen og blive en af de store ferieoplevelser at deltage.

Man kan tilmelde sig fremtidige nyhedsbreve fra Villa Talea
ved at klikke her.

Villa Talea, Εξάντης, 74 052 ∆. Γεροποτάµου, N. Ρεθύµνης , Κρήτη
www.holiday-crete.com.

Klik her, hvis du vil afmelde nyhedsbreve fra Villa Talea

