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Een mooie start
Gisteren waaide een frisse wind door het land, krachtig
en stoer. Oude takken waaiden weg. Ze maken ruimte
voor nieuw leven. Wat in de prachtige silhouetten in de
natuur al langzaam zichtbaar wordt. Verwachtingsvol.
Kleine knopjes die geleidelijk aan uitgroeien tot nieuw
blad en bloemen. Maar dat heeft tijd nodig.
Zo voelt het voor mij ook. Nu de nieuwe weg is ingeslagen
laten oude stukken als vanzelf los. De blik staat op
vooruit. Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan:
 Bijscholing voor Luisterkind
 Meer tekenlessen en workshops
Met nieuwsgierigheid en verwondering zie ik ze op me af komen.

Luisterkind - Levensbrug

Volgende week ga ik mij verder specialiseren in Luisterkind. Ik volg dan de module Levensbrug,
waarbij de focus ligt op overleden personen en/of mensen die in coma liggen of Alzheimer hebben of
dement zijn.
Het zijn bijzondere Luisterkindafstemmingen vanwege de onmacht en onbegrip die zich bij deze
omstandigheden manifesteren en tot uiting komen, in bijvoorbeeld boosheid en verdriet. Ik ga leren
af te stemmen op:
 Mensen met dementie
 Mensen in coma
 Doodgeboren kindjes
 Mensen die zijn overleden door ziekte
 Mensen die zijn overleden door zelfmoord
Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga tegenkomen.
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Nieuwe tekenlessen en workshops
Naast de serie Kleurrijk 2018 komen er nieuwe tekenlessen en workshops bij, zoals de workshop

Handletteren.
Een leuke workshop voor bijvoorbeeld een moeder-en-dochter/zoon uitje. De workshop is geschikt
voor kinderen vanaf 11 jaar. Deze workshop geef ik overdag in de voorjaarsvakantie. Meer informatie
staat in de agenda.
Wat verderop in het jaar, op 18 april, is de gecombineerde teken- en yogales
Keltische knoop. Een les bestaande uit yoga op Keltische muziek en het tekenen van
een Keltische knoop op papier. Marion Gerritsen verzorgt de yoga. Ik verzorg het
tekengedeelte.

Agenda januari/februari 2018
29 januari

19.30-22.00 uur

5 februari

19.30-22.00 uur

7 februari

19.30-21.30 uur

12 februari

19.30-22.00 uur

19 februari

19.30-22.00 uur

28 februari

11.00-15.00 uur

DAGJE UIT!

Intuïtief schilderen
Thema ROOD
Mandala tekenen
Thema ORANJE
Les 6 uit de cursus Licht, schaduw,
perspectief
Collage maken
Thema ORANJE
Intuïtief schilderen
Thema ORANJE
Handlettering
Voor de lunch leer je de basis van sierlijke
letters maken en gaan we oefenen.
Na de lunch maak je je eigen werkstuk:
persoonlijke wenskaart, uitnodiging of
menukaart.
Ook geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar.

Prijs €20,- p.p
Of met strippenkaart*)
Prijs €20,- p.p
Of met strippenkaart*)
Geen inschrijving meer
mogelijk
Prijs €20,- p.p
Of met strippenkaart*)
Prijs €20,- p.p
Of met strippenkaart*)
Prijs €25,- p.p.
Incl. alle materialen,
voorbeelden,
koffie/thee en soep bij
de lunch
(zelf brood
meenemen)

*)

Strippenkaart
Normaalgesproken kost een tekenles van 2,5 uur €20,- all inclusive.
Maar, wanneer je graag aan meer tekenlessen of workshops wilt deelnemen bied ik je ook de
mogelijkheid van het aanschaffen van een strippenkaart. Met deze strippenkaart krijg je korting op
jouw deelname. Met een 5-strippenkaart krijg je 10% korting. Je betaalt dan €90,- .
Voor een 10-strippenkaart betaal je €175,-.
De strippenkaart is niet inzetbaar bij meerdaagse cursussen.

Aanmelden of meer informatie?
Om je aan te melden of voor meer informatie vul je je gegevens in op
https://praktijkdestillekracht.nl/contact. Vermeld duidelijk om welke tekenles/workshop het gaat
of dat je een Luisterkindafstemming wilt aanvragen. Je ontvangt van mij een bevestiging.
Je kunt ook telefonisch contact met mij opnemen: Astrid Jongste, tel: 06-26630393

