Nieuwsbrief Rituelenwerkplaats

Voor een constructief en liefdevol 2013
Dit nieuwe jaar heropent de Rituelenwerkplaats haar deuren met een nieuwe ruimte!
De totstandkoming kun je volgen op http://bouwatelier.blogspot.nl
In het programma van 2013 zijn allerlei nieuwe activiteiten opgenomen.
Op deze manier willen we ieder op eigenwijze en naar eigen interesse de kans geven mee deze
ruimte te openen.
Hiermee gaat een droom in vervulling om in een eigen ruimte te werken met alle materialen direct
beschikbaar, nu ook in het werken met groepen.
Zo starten we met een avond Yoga & Verbeelden donderdagavond 17 januari.
Op vrijdagmiddagen is er een Open werkplaats, voor ieder die aan de slag wil met het maken van een
gedenkteken, een beeld, een boek, een mozaïek….
Er is een speelochtend voor ouder en kind en 29 maart op verzoek de workshop De Aboriginals
gingen ons voor.
De bekende werkdagen familieopstellingen beginnen zaterdag 2 februari.
Hartelijk welkom!
Voor alle activiteiten geldt: graag aanmelden via de site!

Clara Velema & Jan Jelsma

Agenda 2013
Yoga & Verbeelden
Voor ieder die deze combi aanspreekt, ervaring is niet nodig
Datum: do.17 januari 2013
Tijd:
19.00 – 21.00 uur
Begeleiding: Odra Litjens en Clara Velema
Groepsgrootte: 8-12 deelnemers
Kosten: € 20,00, incl. materialen en thee
werkdag

Familieopstellingen
Voor levensvragen die zich blijven opdringen
Op deze dagen kan afzonderlijk ingetekend worden, ze staan op zichzelf.
er wordt gewerkt in een kleine groep.
data: za. 2 februari, vr. 15 maart, za. 13 april, vr. 7 juni

Open Werkplaats
Voor ieder die een werkstuk wil maken vanuit eigen thematiek en proces
Datum: 8 februari, de start voor vaker (in overleg met de deelnemers)
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Groepsgrootte: 2-4 deelnemers
Kosten: € 72,00 incl. basis aan materiaal en koffie/thee
Workshop poppenkast

Je tegenspeler altijd bij de hand
Voor kinderen, jongeren en volwassenen
Datum: za. 9 februari
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Groepsgrootte: max. 16 deelnemers
Kosten: € 20,00

Mijmermoment
Voor ieder die even wil mijmeren over kleinere en grotere dingen in het leven
Datum: 14 februari 2013
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Groepsgrootte: max. 12 deelnemers
Kosten: € 20,00, incl. koffie/thee en evt. materialen

Speelochtend Ouder & Kind
Voor kinderen tot 12 jaar samen met een ouder of verzorger
Datum: za. 23 februari
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Groepsgrootte: 3 – 5 kinderen ieder met een ouder
Kosten: € 72,00 per koppel van kind met ouder, incl. een drankje en spelmaterialen

Open Huis
uitgebouwde Rituelenwerkplaats
Voor collega’s, doorverwijzers en andere relaties
Datum: vr. 1 maart 2013
Tijd: vanaf 16.00 tot 17.30 uur
Workshop

De Aboriginals gingen ons voor
Voor ieder die graag de weg zoekt en wil leren van zijn verleden voor het
heden
Datum: vr. 29 maart 2013
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Aantal deelnemers: 6-12 personen
Begeleiding: Clara Velema
Kosten: € 40,00 incl. materialen, koffie en thee
training

Rituelen in rouw
De waarde van symboliseren en rituelen in rouwbegeleiding
Voor beroepskrachten in de (rouw)hulpverlening

Datum: 19 april
Tijd: 10 – 17 uur
Groepsgrootte: 8 – 14 deelnemers
Kosten: € 120,00, incl. materialen, koffie/thee, excl. lunch
Accreditatie: aangevraagd bij de SKB

Info en aanmelden
www.rituelenwerkplaats.nl geeft uitgebreide informatie over de activiteiten. Ook kunt u zich
aanmelden via de site of bellen voor info en opgave,
tel. 058 - 2802587

