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Kursus med Anne Hjernøe og Ditte Ingemann i ”Storkereden” i Marrakech
21-28. april 2018
Har du altid drømt om at bo i en historisk Riad i Marrakesh? Gå på opdagelse i Medinaen, nyde maden,
duften af krydderier, tage billeder, style og lave mad af de dejlige råvarer? Så tag på tur med journalist, tvkok mm. Anne Hjernøe & Ditte Ingemann fra The Foodclub.
Kurset er for alle der godt kan lide at tage lækre mad- og rejsebilleder, samt lave mad og style det. Er du
samtidig interesseret i at skrive om mad, stemninger og rejser? Drømmer du om at få, eller har du en
blog? Går du med en kogebog- eller rejsebogsforfatter i maven? Ja så er der masser af inspiration at hente
her. Om du arbejder bedst med kameraet i din smartphone, eller hellere vil medbringe kamera, er op til
dig.
Vi lægger vægt på en god gruppedynamik, på at alle har det godt, og at ingen går alene rundt, med mindre
de har udtrykt ønske om det. Vi vil gerne have tid til nærvær, grin, hygge, god mad, samtidig med, at vi
laver det vi allerbedst kan lide.
Kurset afholdes i Riad of The Storks, eller "Storkereden", som er en historisk Riad, der ejes af Kasper
Brejnholt Bak, som også er med på hele turen. Det er muligt at læse mere om Riad of The Storks på:
www.riadofthestorks.com

Undervisere:
ANNE HJERNØE er journalist og autodidakt kok med eget firma, AnneMad Aps, der beskæftiger sig med tvproduktion, produktudvikling, foredragsvirksomhed mv. Anne er kendt fra tv, hvor hun som tv-vært bl.a.
har lavet AnneMad og senest besøgt danske slotte og herregårde, danske badehoteller, danske øer og en
lang række udenlandske rejsemål. Anne er desuden og ikke mindst forfatter til en lang række kogebøger,
herunder Annes syltebog, Politikens bog om tapas, Det gode køkken – sund mad mod kræft, AnneMad,
AnneMad med mere, Annes julekalender, Annes spisekammer og senest Sunde salater og Sunde grønne
retter.
DITTE INGEMANN er en af Danmarks mest populære madbloggere og hun har mere end 230.000 følgere på
Instagram. Hun er bachelor i ernæring og sundhed, og hun har de seneste 6 år drevet den personlige blog,
The Food Club, som afspejler hendes passion og kærlighed for gode råvarer og smag, men også det visuelle
og æstetiske i forhold til mad og fotografering.
Hun arbejder som selvstændig madstylist, fotograf og kogebogsforfatter, hvor bl.a. bøgerne Vegetar, Mit
Grønne Køkken, Moderne mormormad, Fermentering, Salater fra The Food Club og Salatsnedker er blandt
titlerne. Udover at være kogebogsforfatter er hun madskribent hos Politiken, Fit Living og andre danske og
udenlandske magasiner. Hun er desuden fast kok i Go'morgen Danmark, hvor hun svinger gryderne foran
kameraet. Se mere på: www.ditteingemann.dk

Program:

Dag 1, Lørdag:
Tidlig afgang fra Kastrup, fælles afhentning i lufthavnen og indlogering i Riad.
12.00: Frokost i Riad’en med introduktion til ugens program
Rundtur på gåben i Marrakech.
17.00: Samling på tagterrassen & oplæg v/ Anne & Ditte
18:30: Der serveres en traditionel marokkansk festmiddag, bl.a. med Couscous med lam og de 7
traditionelle grøntsager i riaden.

Dag 2, Søndag:
8.00-9.00: Fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen.
9.00: Gruppen deles op i 2, så halvdelen introduceres til marokkansk madlavning af Anne og halvdelen får
foto/styling-undervisning med Ditte. Bagefter bytter vi.
Ditte introducerer til fotografering af stemningsbilleder og mad, samt;
styling/kamera/lys/vinkler/komposition/regi mv. i salonen i stueetagen.
Anne fortæller om det marokkanske køkken, og introducerer til eftermiddagens madlavning på
tagterrassen.
Herefter besøger vi det lokale fødevaremarked, hvor vi køber råvarer og ingredienser til aftensmad og
styling, så vi både kan lave en fantastisk middag og tage nogle fine billeder. Der bliver god tid til at tage
stemningsbilleder på markedet.
12.00- 13.00: Frokostbuffet i Riad’en, bl.a. med en fantastisk sardinsandwich.
Om eftermiddagen fastholdes opdelingen i 2 hold som skiftevis fokuserer på tilberedning af maden med
Anne og foto/styling med Ditte.
18.30: Vi spiser vores hjemmelavede marokkanske middag, og hygger på tagterrassen.

Dag 3, Mandag: Heldagstur til Essaouira.
7.30 – 8.00: Fælles morgenmadsbuffet i Riad’en.
Vi kører med privat bus til den smukke kystby Essaouira.
Vi køber fisk og skaldyr direkte på havnen, og tager billeder af dem. Vi spiser på havnen hvor vi anretter et
overdådigt fiskebord som styles og fotograferes. Vi tager fotos af stemningen, tilberedningen, bordet og
maden.
Gruppen deles op i hold og går på opdagelse med kamera ved fiskerlejet, i Medinaen og i byens små gader.
Dem der ikke vil tage fotos, kan sætte sig i solen og drikke kaffe og spise is, eller shoppe i Medinaen der er
lidt mindre hektisk end den i Marrakech.
Vi afslutter med en dejlig middag i Essaouira inden vi drager mod Marrakech.
Der er drinks og afslapning på tagterrassen når vi kommer hjem.

Dag 4, Tirsdag: Fagdag med Anne og Ditte
8.00-9.00: Fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen.
9.00-12.00: Vi deler holdet op i 2 grupper som går på opdagelse i de souken. Vi køber oliven, krydderier,
nødder/mandler, tørrede frugter, syltede citroner mv.
Anne og Ditte fortæller undervejs, der tages stemningsfotos og drikkes Nous Nous.
Vi mødes på La Famille til frokost kl. 12.30. Der dækkes op ved langbord i haven, vi tager fotos af maden.
Egen betaling.
Efter frokosten er der et par timers fri tid, hvor det er muligt at gå på opdagelse i souken i mindre grupper,
at tage en tur med hestevogn, kigge på tæpper og keramik eller hvad man ellers har lyst til.
Kl. 16.45 mødes vi på terrassen, hvor vi starter en guidet tur til alle de lækre ting de lokale spiser, men de
færreste turister oplever. Omar og Kasper er guide for hver sin gruppe, og vi smager på 6-7 forskellige
retter, og undervejs besøger et kælderbageri samt en hammamovn, hvor vi kan se hvordan den
traditionelle ret Tanjia tilberedes. Vi smager også den berømte ret Meschui (helstegte lam) og ser hvordan
den tilberedes, og til sidst besøger vi den berømte plads Jemaa El Fna, hvor der hver dag bespises tusindvis
af mennesker.
Når vi kommer hjem, har Anne og Ditte forberedt drinks og snacks til alle.

Dag 5, Onsdag: Udflugt til berberlandsbyen Ait Abdi
8.00-9.00: Fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen.
Heldagsudflugt til landsbyen Ait Abdi hvor Riad’ens bestyrer Omar’s familie bor.
På vejen til landsbyen besøger vi det ugentlige berbermarked.
Når vi ankommer til landsbyen, har Omars familie, forberedt en simpel frokost af lokale råvarer, som
familien spiser til daglig: 3 forskellige slags brød, hjemmelavet smør, olivenolie, honning, oliven og
naturligvis den traditionelle mynte-te.
Efter frokosten besøger vi den lokale skole i landsbyen, så medbring evt. blyanter eller andre småting som
eleverne kan have glæde af.
Herefter er der mulighed for, en vandretur igennem de 3 landsbyer som udgør Ait Abdi, hvor man kan
opleve den traditionelle arkitektur, se den økologiske køkkenhave og opleve hvordan hverdagslivet leves
som det har været gjort i hundredevis af år.
Hos Omars familie kan vi se, hvordan der kærnes smør eller laves friskost, og sammen med familien bager
vi de 3 forskellige slags brød som indgår i aftenens måltid.
Efter en times afslapning på tagterrassen serveres en traditionel 3 retters festmenu, inden vi returnerer til
Marrakech.
Efter ankomst til Marrakech, og måske et bad, tager vi en drink på KozyBar som bl.a. serverer den bedste
Mojito i byen.

Dag 6, Torsdag: Fagdag med Anne og Ditte
8.00-9.00: Fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen.
9.00 -12.00: I løbet af formiddagen opdeles gruppen i 2, og der vil der være 2 workshops med Anne og
Ditte på skift. Holdene bytter efter 1,5 time.
Ditte fortæller om fermentering og principperne bag, og vi laver en marokkansk kraut og saltede
citrusfrugter. Vi fotograferer undervejs og de færdige glas. Ditte tager smagsprøver med hjemmefra.
Anne fortæller om krydderier generelt og hvordan de bruges i det marokkanske køkken. Vi gennemgår de
krydderier som er indkøbt tirsdag, og blander vores egen variant af den berømte Ras el Hanout – blanding.
Vi spiser frokost på LE JARDIN kl. 12.30, hvorefter der er et par timer til fri disposition. De som har lyst, kan
få en guidet tur med Omar til koranskolen Madrassa Ben Youssouf og det smukkeste palads Palais Bahia på
vejen hjem.
15.30: Vi mødes igen på tagterrassen til te-cermoni og styling af marokkanske kager mv. Herefter hygger vi
på tagterrassen, og Anne og Ditte fortæller om hvilke overvejelser de har i forbindelse med udgivelse af
kogebøger, brug af sociale medier mv.
18.00: Vi går til Riad El Fenn, hvor vi kan få en drink mens solen går ned. El Fenn er ejet af Vanessa Branson
(Richards søster) og det er et meget dejligt sted. Herefter går vi til hovedpladsen Jemaa El Fna, hvor vi
spiser i verdens største pop-up køkken sammen med både lokale og turister. Her oplever vi også den
spændende historiefortællingskultur, musik og anden underholdning, som er baggrunden for at pladsen er
blevet udpeget som et UNESCO World Heritage Site.

Dag 7. Fredag: Fridag / tilberedning af festmåltid
8:00 - 9:00: Fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen.
9:00 - 13:30: Er der fri tid, hvor der er mange forskellige muligheder:
• De deltagere som er særligt interesserede i fotografi, kan få 30 minutter alene med Ditte i løbet af
formiddagen, hvor de kan vise billeder og tale om foto/styling/redigering.
• Tag en formiddag med velvære på et af byens utallige Hammams. En Hammam er et traditionelt
badehus, hvor man bliver skrubbet og masseret med velduftende olier og vasket. Efter knap to timers
behandling er man et helt nyt menneske. Ren, afslappet og klar til at rejse hjem dagen efter.
• Tag på en hestevognstur til den smukke botaniske park Jardin Majorelle, som tidligere har været eget af
Yves Saint Laurent.
• Gå på indkøb i Medinaen, hvor det er muligt at købe fødevarer og krydderier til at bringe med hjem eller
nogle af de mange fantastiske håndlavede varer, herunder, tæpper, keramik, trævarer og de særlige
metallamper som giver et smukt lys.
• Udforsk de mange fantastiske paladser og bygningsværker nærmere.
Hvis der er ønske om dette, kan Omar og Kasper fungere som guider på nogle af de ovennævnte
aktiviteter.
Frokost indtages på egen hånd, inden vi mødes klokken 13.30 i riaden.
Her deles gruppen op i 2, hvor den første gruppe går på indkøb med Ditte, hvor vi skal finde ting til styling
af et stort festbord, mens den anden gruppe køber ind og forbereder aftenens festmåltid med Anne. Her
tilbereder vi en masse lækkerier, hvor den klassiske langtidssimrede Tanjia er et sikkert hofnummer.
Kl. 17.00 mødes begge grupper til drinks på terrassen, inden den sidste anretning af maden går i gang. Alle
tager deres 5 bedste billeder med på mobil eller computer, så vi alle kan se dem.
Kl. 18.30 spiser vi den tilberedte festmiddag, og hygger os på tagterrassen.

Dag 8, Lørdag:
7.00 – 7.30: Fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen. Herefter bliver vi kørt direkte til lufthavnen.
Hjemkomst til København kl. ca. 15.45

Pris og betaling:
Prisen for kurset inkl. flybillet, indkvartering i Riad, morgenmad og de fleste måltider, er 12.500 kr. pr.
person i delt dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse, er prisen 14.500 kr.
De måltider og drikkevarer der indtages ude i byen, er for egen regning. Det samme gælder drikkevarer i
Riad’en.
Kursister bor i Riad Palmier som er en meget dejlig Riad, der ligger kun 50 meter fra ”Storkereden”, hvor vi
spiser morgenmad og arbejder.
Prisen inkluderer:
Alle beskrevne aktiviteter, hotel, transport og entréer, herunder:
Undervisning af Anne & Ditte
Hotelophold i delt dobbeltværelse i historisk Riad i Medinaen.
Direkte fly København/Marrakesh tur/retur, inkl. 2 x 20 kg baggage + håndbagage
Dansk rejseleder
Engelsk og fransktalende lokalguide
Drikkepenge til chauffør og lokalguider
Halvdags rundvisning i Marrakech, med introduktion til de væsentligste markeder i souken.
Heldagsudflugt til Landsbyen Ait Abdi i egen bus inkl. frokost og traditionel marokkansk middag
Heldagsudflugt til Essaouira i egen bus inkl. frokost.
Ikke inkluderet:
Afbestillings- og rejseforsikring
Måltider på restauranter i Marrakech, ligesom drikkevarer i Riad’en afregnes særskilt.
Tilmelding sker til Kasper Brejnholt Bak, som varetager bookninger pr. mail: kasper@riadofthestorks.com.
Her bedes fuldt navn (som det står i pas), pasnummer, mailadresse og mobilnummer for kontaktpersonen
oplyst.
Kasper kan også kontaktes på mobil: 61464814 hvis I har yderligere spørgsmål.
Betaling: Booking af plads sker ved overførsel af et depositum på 6.000 kr., til konto 7754 0001344840 i
Jyske Bank, med angivelse af navn på deltager(e), senest den 1.1.2018. Tidspunkt for indbetaling af
depositum er afgørende for, om man får plads på holdet.
Den resterende betaling på 6.500 kr. eller 8.500 kr. ved enkeltværelse skal indbetales senest den
15.3.2018.

Praktiske informationer:
Forsikringer:
Afbestillingsforsikring
Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal altid tegnes samtidig med
bestilling af rejsen/indbetaling af depositum. Undersøg selv dækningen, på den forsikring du tegner.
Rejseforsikring
Deltageren er selv ansvarlig for, at det er den rette rejseforsikring, der bliver tegnet.
Riad of the Storks kræver at man har en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdom og
hjemtransport. Riad of the Storks kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af deltagers
manglende forsikring.
Afbestilling:
Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 6 uger før afrejse, tilbagebetales
halvdelen af det indbetalte depositum. Evt. afbestillingsforsikring tilbagebetales ikke.
Ved afbestilling senere end 6 uger før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris
være tabt. Dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas.
Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et
tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at
Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter
rejsens bestilling.
Overdragelse af rejse:
Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredje part (f.eks. familie eller venner) mod et gebyr
på 750 kr. Hertil kommer eventuelle omkostninger for navneændring på fly.
I nogle tilfælde begrænser vores underleverandører helt eller delvist en overdragelse. For eksempel kan
det være, at der skal købes helt ny flybillet.
Vær opmærksom på, at de fleste flybilletter der indgår i en pakkerejse ikke kan ændres eller refunderes
når de først er bestilt. Overdragelse kan kun ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages,
opfylder de nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og
sundhedsmæssige krav.

Aflysning:
Hvis en rejse må aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.
Venteliste: Deltagerantal er maksimalt 16 personer, så vi sikrer at alle får den optimale oplevelse. Der
oprettes en venteliste ved mere end 16 tilmeldte, som inviteres til at deltage på en senere tur.
Valuta: Man kan enkelt hæve den lokale valuta Dirham i hæveautomater, så det er ikke nødvendigt at
veksle til hverken Euro eller Dirham hjemmefra.
Pas og visum: Der er ikke krav om visum til Marokko, men pas skal være gyldigt mindst 3 måneder efter
hjemrejsedato så tjek det for en sikkerheds skyld.
Sundhed: Vi arbejder sammen med en engelsktalende læge, hvis der skulle opstå behandlingskrævende
sygdom. Herudover har vi et medicinskab i riaden med de mest almindelige lægemidler, og ellers ligger der
et apotek kun 300 meter fra riaden. Det er ikke nødvendigt med vaccinationer.
Elektricitet: Man kan bruge danske stik i stikkontakter.

Programmet er foreløbigt, små justeringer kan forekomme.

