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51ste jaargang

Van de bestuurstafel
Kom naar de ALV op vrijdag 15 maart, 19:30 uur, KWA
Het KWA bestuur nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag
15 maart 2019 om 19.30 uur in het KWA gebouw. Een overzicht van de agenda vind je elders in dit
Maandbericht. De agenda en stukken zullen je tijdig via de mail worden toegezonden en liggen
vanaf 1 maart ook ter inzage in de rode salon. Inhoudelijke hoofdpunten voor de ALV zijn de
viering van het 50-jarig jubileum (incl. de stand van zaken rond de nieuwe naam/logo en de
website) en de volgende stap in het “Verbeterplan huisvesting KWA”. De ideeën over de aanpak
van de gangzone, het tekenlokaal en het keramieklokaal zullen door Hans ter Beek worden
gepresenteerd, inclusief een beeld van de mogelijkheden voor een stapsgewijze realisatie in de
komende jaren. We vinden het erg belangrijk om zoveel mogelijk reacties en suggesties van de
leden te krijgen op dit voor onze vereniging cruciale onderwerp en hopen op een grote opkomst.
Vacatures in kascommissie
Tijdens de ALV zullen ook de vacatures in de kascommissie dienen te worden vervuld. De huidige
commissie bestaat uit Gerard ter Heijne, Jan van Weeren en Ilonka Speksnijder (reserve-lid).
Gerard’s termijn van 2 jaar zit er op, dus hij is niet herkiesbaar en Ilonka heeft eind 2018 haar
lidmaatschap beëindigd. We zoeken dus een nieuw lid en een reserve-lid en willen iedereen vragen
om eens na te denken over een taak in de kascommissie.
Uitbreiding programma van activiteiten
Het ledental ontwikkelt zich voorspoedig. Het jaar 2018 werd beëindigd met een record van 305
leden en na de gebruikelijke 10% opzeggers gingen we met 274 leden het jaar 2019 in. Het ziet er
naar uit dat we al ruim vóór de zomer weer op 300 leden komen. Dat betekent dat we als bestuur
willen gaan nadenken over uitbreiding van het aanbod aan activiteiten, zodat we de uitkomsten
daarvan na de zomervakantie kunnen implementeren.
Verkeershinder Koningsweg
KWA-leden die gebruik maken van de Koningsweg (N311, de weg vanaf de rotonde bij de KWA
naar vliegveld Deelen en de A50) moeten rekening houden met verkeershinder door
wegwerkzaamheden in de periode van 11 maart tot 3 april. Van 20 t/m 22 maart is de weg volledig
afgesloten; op de overige dagen zijn delen van het traject afgesloten en wordt het verkeer
omgeleid.

Agenda ALV 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ALV 16 maart 2018
Algemeen jaarverslag 2018
Financiële verslaglegging 2018:
a. Financieel verslag 2018 en toelichting
b. Verslag kascommissie
c. Dechargering bestuur
6. Viering 50 jarig jubileum: onder dit agendapunt zullen we de ALV ook informeren over de
nieuwe naam/logo en de nieuwe opzet van de website.
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7. Begroting 2019
Hier zal ook worden ingegaan op de ontwikkeling van onze vermogenspositie in de afgelopen
jaren en de geplande besteding van een klein deel van het vermogen voor isolatie en
verbetering van het gebouw en voor de viering van het jubileum. De finale goedkeuring van de
begroting komt aan de orde bij agendapunt 14, nadat de ALV bij agendapunt 13 is
geïnformeerd over het “Verbeterplan huisvesting KWA”.
8. Contributie en dagdeelvergoeding 2020
Voorgesteld besluit: De ALV besluit de contributie 2020 met €10 te verhogen tot €268 en de
dagdeelvergoeding te handhaven op €4,50 (excl. modelkosten).
9. Herziening statuten
10. Goedkeuring Privacyverklaring
11. Benoemingen:
a. Bestuur
b. Leden kascommissie 2019
De kascommissie bestaat uit Gerard ter Heijne, Jan van Weeren en Ilonka Speksnijder
(reserve-lid). Gerard’s termijn van 2 jaar zit er op, dus hij is niet herkiesbaar. Het verzoek
aan Jan is om door te schuiven. Ilonka heeft eind 2018 haar KWA-lidmaatschap beëindigd.
We zoeken dus nog een nieuw lid en een reserve-lid.
12. Rondvraag
Korte pauze om 20:45 uur
13. Verbeterplan huisvesting KWA: Presentatie door Hans ter Beek, uitmondend in een concreet
voorstel (incl. budget) voor 2019 en een doorkijkje naar de jaren daarna
14. Goedkeuring begroting 2019
15. Sluiting vergadering
Borrel
Wij streven er naar om de vergadering om 21:30 uur af te ronden, zodat er tijd over blijft voor een
borrel. Daartoe vragen wij je medewerking bij de volgende punten:

Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent zodat we om 19:30 uur kunnen starten

Agendapunt 3 (notulen ALV2018) wordt vooraf schriftelijk afgehandeld, zodat de ALV kan
volstaan met de formele goedkeuring. Alle leden hebben kort na de vorige ALV het concept
verslag ontvangen en hun opmerkingen zijn al verwerkt in de versie die nu ter goedkeuring
voorligt. Hetzelfde geldt voor de Privacyverklaring, die we eind december 2018 samen met
de jaarplanning 2019 hebben toegestuurd.

Het Algemeen Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag worden niet meer eerst
gepresenteerd, maar staan meteen open voor discussie. Ons verzoek is om vragen en
opmerkingen daarover vooraf toe te zenden aan secretariaat.kwa@gmail.com, zodat
punten die vragen om toelichting/discussie zoveel mogelijk kunnen worden gebundeld.

Dien je eventuele punten voor de rondvraag ook zoveel mogelijk vooraf in bij het
secretariaat, zodat die ook efficiënt kunnen worden besproken.
Bij het agendapunt “Benoemingen” geldt dat de benoeming van een bestuurslid een bevoegdheid is
van de ALV (Statuten, art. 11, lid 1), die dit doet op basis van een of meer bindende voordrachten
door het bestuur, dan wel minimaal 10 leden (art.11, lid 3). Mochten leden een bindende
voordracht voor een kandidaat overwegen, dan dient deze tenminste 3 dagen vóór de ALV bij het
bestuur te worden ingediend, schriftelijk en ondertekend door 10 of meer leden.
Leden die aanvullende agendapunten willen voorstellen, dienen deze volgens het Huishoudelijk
Reglement zo mogelijk tenminste 7 dagen tevoren ter kennis van het bestuur te brengen.
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Diversen
Ook de gordijnen in het schilderslokaal zijn klaar.

Lang leve Rembrandt
Het Rijksmuseum viert in 2019 ‘Het Jaar van
Rembrandt’ en nodigt iedereen uit om mee te doen
aan een grootse zomertentoonstelling Lang Leve
Rembrandt. Alle kunstenaars, amateur of professional
kunnen hiervoor een kunstwerk insturen! Het
kunstwerk moet wel geïnspireerd zijn door
Rembrandt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van
Rembrandts kleurenpalet of lichtwerking, of een
moderne invulling van een van zijn werken. Elke vorm
van beeldende kunst is toegestaan: foto’s en films,
schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, animaties of grafisch design.
Stuur een van je kunstwerken in en maak kans om je werk in het Rijksmuseum te laten zien. Wie
wil dat nou niet. Stuur vòòr 31 maart een digitale foto van je kunstwerk in via de onderstaande
link. https://www.rijksmuseum.nl/nl/lang-leve-rembrandt

Je kunstwerk gaat digitaal
Achter de schermen werken we aan een nieuwe website waarop meer beeldmateriaal, meer foto’s
te zien zullen zijn. Niet alleen foto’s van die afgelopen periode gemaakt zijn tijdens de verschillende
lessen, maar ook foto’s van alle mooie kunst die in de lessen gemaakt wordt. Iedere maand
worden de schilderijen uit de gangexpositie gefotografeerd. Deze foto’s gaan we gebruiken op de
website en plaatsen we op de Facebook van de KWA. Zo willen we ook alle 3D kunstwerken
fotograferen voor de website en Facebook. Hierbij willen we zorgvuldig omgaan met de privacy.
Wil je niet dat je kunstwerk, met je naam en de eventuele titel van je werk op de website en
Facebook geplaatst wordt, laat het me dan weten. Stuur een mailtje naar
gerda.m.hendriks@gmail.com met je naam en geef aan dat je publicatie niet op prijs stelt.

3

Workshop Buiten Schilderen, door Annemarie Noorderwerf
Woensdag 31 juli, donderdag 1 en vrijdag 2 augustus: 2,5 dag op
locatie: bos en hei & aan de rivier. Zelf schildermateriaal meenemen.
Kosten €125,-. Begeleiding door Annemarie Noorderwerf. Meer
informatie en aanmelden: www.annemarienoorderwerf.nl
Glas workshops bij Frans Gerritsen.
Zaterdag 30 maart organiseren we nog een workshop glas bij Frans
Gerritsen. Ook voor schilders en keramisten kan dit interessant zijn! Je
kunt zonder voorbereiding in 1 dag een schaal of plat werk maken.
Kosten voor 1 zaterdag zijn € 40, - voor leden en € 50, - voor
niet-leden, dit is exclusief materiaal en stook kosten. De workshop
dagen zijn van 10.00-15.00 uur. Koffie en thee zijn gratis, neem zelf je
lunch mee. De workshop wordt gegeven in de werkplaats van Frans
Gerritsen, Rijksweg 25, 6996 AA Drempt (vlakbij Doesburg). Je kunt je aanmelden bij
dinie.rengers@xs4all.nl.

Raku stoken
Raku stoken is een snelle manier van glazuren van
keramiek. Deze activiteit is een speciaal en zeer
goedkoop extra dat door de KWA aan de leden wordt
geboden. Vrijdagochtend 29 maart is er voor dit
seizoen de laatste mogelijkheid om biscuit gebakken
werk Raku te stoken. 3 kleine werkjes of 1 grotere.
Het is het beste als de keramiek onder begeleiding
van Conny of Marga van te voren wordt geglazuurd.
Je betaalt een dagdeelgeld van € 7,50, bij meer
werken betaal je de extra gestookte ovens.
Tuingroep
Na de winterslaap beginnen onze handen weer te jeuken om aan de slag
te gaan, zeker met de mooie dagen, nu halverwege februari. Dit seizoen
gaan we elke 2e en 4e zaterdag aan de slag. Uitzonderingen daargelaten,
en die kunt u lezen op het prikbord op de gang. We starten om 9.30 u
met koffie en thee, én meestal iets lekkers; daarna gaan we aan de slag
en werken we door tot ongeveer 12 uur, met ergens nog een kleine
pauze. Per keer bekijken we wat er te doen valt, en ieder doet datgene
waar hij/zij zich toe geroepen voelt op dat moment. Wilt u een keer meedoen: u bent van harte
welkom. Meer informatie bij Frank Spreekmeester 0623367478 of frankspreekmeester@gmail.com

Beeldhouwworkshop met Yoga in Z-Frankrijk, door Conny Koster
In het plaatsje: Cahuzac sur Vère. Beeldhouwbegeleiding door Conny Koster en de Yoga door
Gerda Kolkman.
Na een zeer geslaagde, ontspannen workshop week van vorig jaar, is er dit jaar weer een
beeldhouwweek gepland. Van zondagmiddag 30 juni tot zaterdagochtend 6 juli 2019.
Heerlijke maaltijden en verblijf in een gite of tent en 's morgens de mogelijkheid om deel te nemen
aan yoga. All inclusief, kijk gauw voor meer informatie en opgave op www.ateliersleslandes.com.
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Mijn leven in Beeld
Van vrijdag 23 mei t/m zondag 26 mei organiseert Marijke Postma wederom een 3-daagse
workshop/retraite in Avant Spirit (Centrum voor stilte, bewustwording en ontwikkeling) in het
voormalige Emmausklooster in Velp-Grave. (www.avantspirit.nl)
Gedurende deze dagen maken de deelnemers vanuit hun innerlijke biografie een beeld/portret (in
de ruimste zin van het woord) uitgaande van hun heden, verleden én hun toekomst. Slogan hierbij
is: “Je weet pas waar je naar toe gaat, als je weet waar je vandaan komt”. Het programma
voor deze workshop is ontwikkeld door Marijke Postma vanuit de achtergrond en ervaring als
kunstdocent, beeldend kunstenaar én Jungiaans Analytisch therapeut MSc. Een uitgelezen kans om
in deze workshop persoonlijke bewustwording, ontspanning én beeldend bezig te zijn te
combineren.
We werken met inspirerende oefeningen om je dichter bij je diepere onbewuste belevingswereld te
laten komen. Meditatie, yoga en mindfulness vormen een onderdeel van het programma.
De nadruk ligt echter op het (2D) beeldende aspect. (schilderen, tekenen, collages, teksten,
foto’s etc.).
We verblijven in een indrukwekkend 18e eeuws klooster, omgeven door een prachtige stille tuin.
De workshop is inclusief overnachtingen in eenpersoonskamers en alle maaltijden. Een deel van de
materialen zal aanwezig zijn, maar de cursist wordt uitgenodigd eigen persoonlijk materialen
m.b.t. het eigen verhaal (foto’s, afbeeldingen, teksten etc.) mee te nemen.
Kosten : € 350,-. Max. 8 deelnemers. Voor meer informatie: Marijke Postma:
info@praktijkmarijkepostma.nl, www.praktijkmarijkepostma.nl en de flyer aan het eind van dit
maandbericht.

Exposities
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie
 De Naakte waarheid. Rijksmuseum Twenthe, Enschede t/m 16 juni
… een beeldende zoektocht naar onszelf, de naakte mens. 100 schilderijen, beelden, fotos,
films en tekeningen van Anthony van Dyck tot Egon Schiele en van Rembrandt tot Max
Pechstein …
 Dale Chihuly. Glaskunst. Groninger Museum, Groningen t/m 8 mei.
“I want people to be overwhelmed by light and color in a way that they have never
experienced”
 David Lynch: Someone is in my House. Bonnefanten Museum, Maastricht, t/m 28 april 2019
….een indrukwekkend artistiek overzicht van een veelzijdig kunstenaarschap: schilderijen,
foto's, tekeningen, litho's, aquarellen, tekeningen op luciferboekjes, foto's, cartoons,
audiowerken, kortefilms en nog veel meer …
 Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur. Sieboldhuis, Leiden t/m 3 maart
… voor het eerst in Nederland (…), een van de belangrijkste genres in de Japanse prent- en
schilderkunst. Bijzondere bruiklenen en topstukken uit binnen- en buitenland: houtsneden,
kamerschermen, rolschilderingen en foto’s …
 (Dis)connection. Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim t/mn 5 mei 2019
…installaties, sculpturen en videowerken van dertien internationale kunstenaars: verschillende
artistieke posities die verbonden zijn door een gedeelde zorg: hoe kunnen wij samenleven? …
 Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Museum de Fundatie, Zwolle
t/m 12 mei 2019
… Vrijheid is nadrukkelijk subjectief, en wil zowel een uitnodiging tot discussie zijn als een
liefdesverklaring aan de Nederlandse kunst …

David Lynch, Bob finds himself in a world for
which he has no understanding

Dale Chiluly, Float Boat en Fiori Boat
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Internationaal LICHTFESTIVAL Kasteel Doornenburg, van 1 t/m
9 maart. LUMEN IN ART, kunst met en van licht om te beleven.
www.lichtfestivaldoornenburg.com

Van 16 maart t/m 15 mei exposeert Jos van Gessel twee schilderijen tijdens de
groepstentoonstellng " Rust in chaos" in de Ontmoetingskerk Nijmegen
Dukenburg. Voor meer informatie www.ontmoetingskerk.net

Marijke Postma en Ellen Grote Beverborg exposeren in Huis Kernhem te Ede, Dancers in the
dark. Op de zaterdagen en zondagen van 2 tot en met 17 maart, van 12.00u tot 17.00u. Zie flyer
aan het eind van het maandbericht.

Docenten mededelingen
Onderstaand overzicht is bedoeld om een evenwichtige verdeling over de groepen te bevorderen.
Vind je je groep te druk? Kijk dan of er wellicht passende alternatieven op andere momenten in de
week beschikbaar zijn.
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DiNm

DiVm

MaAv

MaNm

MaVm
Annemarie

Jos
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Anjeliek
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13,3
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12,1

7,1

14,3

11,6

10,4

7,4

7,4

12,9

10,8

7,3

14,7

10,8

Maandagochtend olie- en acrylverf
Annemarie Noorderwerf
Twee of drie driedimensionaal? Het gegeven: het wijnkistje is de
ruimte, waarbinnen jij alle vrijheid hebt, qua materiaalgebruik en
invulling.

Maandagmiddag aquarel of acrylverf J o s v a n G e s s e l
We gaan in maart door met het kistjesproject, bedoeld voor de
jubileumtentoonstelling in april. Het is mooi om te zien hoe
iedereen een schilderij drie dimensionaal maakt.
Heb je het werkstuk af? Dan kun je voor je zelf gaan werken of
in overleg iets anders gaan doen. Of misschien heb je wel zin
om zelf een kistje mee te brengen en ga je opnieuw een
driedimensionaal schilderijtje maken.

6

Maandagavond Model & Portret M a r i j k e P o s t m a
4 maart
naakt korte standen
11 maart
gekleed model (2 standen)
18 maart
naakt (1 stand)
25 maart
portret

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
5 maart gaan we het tijdens de pauze hebben over het thema: The Sigg
Collection. “ A Chinese Journey “.
We krijgen enthousiaste reacties op de expositie in Oosterbeek, de expositie
gaan we dinsdag 19 maart tussen 11.30 en 13.00 uur opruimen!

Dinsdagmiddag en -avond Aquarel- en acryl M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand gaan we aan de slag met het kistjesproject. We bouwen ons beeld op uit verschillende
lagen en onderdelen. Neem daarom naast je gebruikelijke materiaal ook lijm, crepetape, een
schaar en een mesje mee. Ik zorg voor aanvullend materiaal wat je kunt gebruiken om ruimtelijker
te werken zoals karton, piepschuim en stukken hout. Als je nog ander materiaal wil toevoegen
neem dat dan zelf mee. Het is leuk als je al een onderwerp hebt waar je mee aan de slag wilt maar
het is niet noodzakelijk. Ter inspiratie kun je ook een werkstuk meenemen dat je al eens gemaakt
hebt en waar je verder mee wilt experimenteren. The sky is the limit!

Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.

Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 maart gaan we het tijdens de pauze hebben over het thema: The Sigg
Collection. “ A Chinese Journey “.

Woensdagochtend Tekenen & Schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan in maart door met het kistjesprojekt, bedoeld voor de
jubileumtentoonstelling in april. Het is mooi om te zien hoe
iedereen een plat beeld ruimtelijk maakt. Heb je het werkstuk af?
Dan kun je voor je zelf gaan werken of in overleg iets anders
gaan doen. Of misschien heb je wel zin om zelf een kistje of een
doosje mee te brengen en ga je opnieuw een driedimensionale
tekening of schilderij maken.
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Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 maart gaan we het tijdens de pauze hebben over het thema: The Sigg Collection. “ A Chinese
Journey “.

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Een wijnkistje als drager, een ruimte om in te schilderen, te bouwen,
te spelen. Twee of 3 dimensionaal. Wat voor invulling geef jij aan de
binnenkant?

Leon Tebbe
Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.

Donderdagochtend Model & Portret M a r i j k e P o s t m a
7 maart
naakt (1stand)
14 maart
gekleed model (2 standen)
21 maart
portret
28 maart
naakt korte standen

Donderdagmidag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
Deze maand wil ik je de gelegenheid geven om je favoriete grafische
techniek(en) in te zetten voor twee leuke projecten:
- Het kistjesproject voor de jubileumtentoonstelling in april.
- Lang leve Rembrandt! Laat je inspireren door de grafiek van Rembrandt en
maak een prent die je (vóór 31 maart) kunt inzenden ter beoordeling door het
Rijksmuseum. Zie voor meer info eerder in dit maandbericht.

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
7 maart zal Geert-Jan vertellen over het thema:
The Sigg Collection. “ A Chinese Journey “.

Vrijdagochtend olie- en acrylverf M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand gaan we aan de slag met het kistjesproject. We bouwen ons beeld op uit verschillende
lagen en onderdelen. Neem daarom naast je gebruikelijke materiaal ook lijm, crepetape, een
schaar en een mesje mee. Ik zorg voor aanvullend materiaal wat je kunt gebruiken om ruimtelijker
te werken zoals karton, piepschuim en stukken hout. Als je nog ander materiaal wil toevoegen
neem dat dan zelf mee. Het is leuk als je al een onderwerp hebt waar je mee aan de slag wilt maar
het is niet noodzakelijk. Ter inspiratie kun je ook een werkstuk meenemen dat je al eens gemaakt
hebt en waar je verder mee wilt experimenteren. The sky is the limit!

8

Vrijdagmidag Model & Portret M a r g r e e t H e i n e n
1 maart
korte standen
8 maart
portret
16 maart
naaktmodel 2 standen
22 maart
naaktmodel 1 stand, eventueel voor het kistjesproject.
29 maart
hetzelfde als 22 maart, eventueel voor het kistjesproject.

Vrijdagmiddag Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.

Belangrijke data:
Tuinonderhoud

Kopij Maandbericht Deadline

De tuingroep zal elke 2e en 4e zaterdag van de
maand in de tuin werken, vanaf 9.30 u tot 12.00
uur. Uitzonderingen daargelaten, zie het prikbord in
de gang.
15 maart naar kwamaandbericht@gmail.com

Website: VrijetijdKunstenaars.nl
Kopij voor website Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl
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Avant Spirit in het Emmausklooster
Centrum voor stilte, bewustwording en ontwikkeling
Mijn leven in Beeld
Een 3-daagse creatieve workshop als uitnodiging tot innerlijke verdieping
Na het succes van de vorige workshops, nodig ik, Marijke Postma, je van harte uit voor de workshop:

Mijn leven in Beeld van vrijdag 24 t/m zondag 26 mei.
Een uitgelezen kans om persoonlijke bewustwording, ontspanning én beeldend bezig zijn te combineren. Ervaring op
het gebied van creatieve vaardigheden is niet noodzakelijk, wel het plezier en de intentie je open te stellen om te
experimenteren en de uitdaging aan te gaan om jezelf en je talenten in beeld te brengen.
We leven in een uitdagende, maar ook tegenstrijdige tijd. Ons leven lijkt ogenschijnlijk maakbaar, keuzevrijheid is er
alom en het geluk lijkt binnen handbereik te liggen. Het leven buiten onszelf blijkt ons echter vaak geen antwoorden te
geven op grote levensvragen of vervulling en velen zoeken daarom steeds vaker de antwoorden ín zichzelf. Wie ben
ik en wat wil ik met mijn leven, wat maakt me echt gelukkig?
Gedurende deze 3 dagen maak je vanuit je innerlijke biografie een zelfportret/beeld (in de ruimste zin van het woord)
uitgaande van je heden, verleden én je toekomst. Slogan hierbij is: “Je weet pas waar je naar toe gaat, als je weet
waar je vandaan komt”.
programma:
De 1e dag maak je kennis met het begrip innerlijke biografie. We starten met het heden aan de hand van het thema
“Zelfportret”. Waar sta je nu in deze fase van je leven? Waar ervaar je belemmeringen en waar ligt je kracht?
e

De 2 dag staat in het teken van je verleden. Wie was je als kind en wat waren de keerpunten in je leven? Welke
mensen waren belangrijk in je leven? Waar beleefde je plezier aan, wat ben je kwijtgeraakt? Wat zou je weer mee
willen nemen naar de toekomst?
e

De 3 dag staat in het teken van je toekomst. Vanuit datgene dat je (her)ontdekt hebt over jezelf ga je op zoek naar
je wensen en verlangens over de toekomst. Hoe zie je jezelf over 20 jaar? “Wie zou wil je worden/zijn als je later groot
bent?”
De 3 thema’s werk je gedurende deze dagen op je eigen wijze in beelden uit. De nadruk ligt op het (2D) beeldende
aspect. (schilderen, tekenen, collages, teksten, foto’s etc.). De beelden vormen een weergave van het proces dat je
doormaakt tijdens de 3 dagen en vormen een herinnering en anker om nog eens naar te kijken en van te genieten.
Een deel van de materialen zal aanwezig zijn, maar je wordt ook uitgenodigd persoonlijke materialen m.b.t. het eigen
verhaal (foto’s, afbeeldingen, teksten etc.) mee te nemen. Om je dichter bij je diepere (onbewuste) belevingswereld te
brengen, werken we met inspirerende oefeningen en visualisaties. Meditatie, yoga en mindfulness vormen een
onderdeel van het programma.

Wij ontmoeten je graag!
Emmausklooster
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA Velp-Grave

06- 83 56 39 37
secretariaat@avantspirit.nl
www.avantspirit.nl

Avant Spirit in het Emmausklooster
Centrum voor stilte, bewustwording en ontwikkeling

e

Het 18 eeuwse historische Emmausklooster, haar prachtige tuinen, de verscholen vijver en de lommerrijke omgeving,
vormen een inspirerende locatie om tot verstilling, inspiratie en verdieping te komen. Mogelijkheden te over om een
eigen werkplek te vinden waar je rustig en ongestoord kunt werken en meer over jezelf kunt ontdekken
locatie:
tijd:
prijs:

Emmausklooster, Basilius van Bruggelaan 4, Velp/Grave
vrijdag 24 mei (9.30 -10.00 uur ontvangst) tot zondag 26 mei (circa 17.00 uur)
€ 350,00 (inclusief overnachting (1pk), linnengoed, maaltijden en materialen)

Aanmelding:
info@praktijkmarijkepostma.nl of via www.avantspirit.nl

Marijke Postma (1958)
Ik ben Marijke Postma. Sinds jaren ben ik werkzaam als Jungiaans analytisch therapeut/coach (MSc) en heb ik een
praktijk in Arnhem. Daarnaast ben ik beeldend kunstenaar (www.postma-arts.nl). In mijn schilderijen staat het
onderbewuste en beeldtaal centraal.
Als docent model/portret schilderen begeleid ik cursisten bij de KWA (Werkplaats voor Kunstzinnige ontwikkeling
Arnhem.

“Binnen mijn diverse werkzaamheden staat voor mij sinds jaar en dag het wezen van de mens
centraal. De wisselwerking tussen psyche en beeldtaal ervaar ik als zeer krachtig en helend.”

Wij ontmoeten je graag!
Emmausklooster
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA Velp-Grave

06- 83 56 39 37
secretariaat@avantspirit.nl
www.avantspirit.nl

