februari & maart
Werken in Het bonte Huis
PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Alkmaar
Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

We zijn een kleinschalige kinderdagopvang in hartje
Haarlem. De groep bestaat uit maximaal 7 kindjes in de
leeftijd van 18 maanden tot 4 jaar. Je werkt in een fijne
antroposofische werksfeer en er is een mogelijkheid om in
de toekomst in een nieuwe functie te groeien.
Voor meer info kijk op www.hetbontehuis.nl/bij-ons-werken

Zangles in Alkmaar
O.a. op donderdag (4x pw.)
Onbewuste verkeerde houdingen en emotionele of fysieke
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instrument, ons “klank”lichaam.

Zingen in Encanto in Alkmaar?
Op woensdag
Encanto is een a-capella, gemengd koor o.l.v.
Mara Tomassen.

Zingen in Mamoré in Alkmaar?
Op maandag
Mamoré is een gemengd, a-capella koor o.l.v. Mara Tomassen

Amsterdam
De Christengemeenschap
Andrieskerk Amsterdam
Mijn kunst is meditatie en gebed in kleur

Bergen
Therapeuticum Egelantier

zondag 20 maart

Workshop Schrijven en collage
Als opmaat naar de Lijdenstijd vertelt Marjan Boontjes, begeleid door muziek, op de eerste zondag van de Lijdenstijd over
het leven van de schilder Alexej Jawlenski.

zaterdag 5 maart
In deze workshop gaan we via het schrijven op zoek naar thema’s in ons leven. We verbeelden de vragen die in ons leven
spelen. De zevenjaarsperioden zijn daarbij een leidraad.
Het schrijven is een middel om dichterbij onszelf te komen.

Klik op de titels van de agendapunten voor meer infomatie en adresgegevens!

Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem

(vervolg)

Gaia: hoe is onze aarde te begrijpen
als levend wezen?
maandag 7 maart

Antroposofische Vereniging Haarlem
Poppencursus
o.a: donderdag 3 februari (5 dag.)
In februari start er weer een poppencursus voor het maken
van een eigen zonnekindpop, door Aggie Adema en Frouk
Heirman.

Waaraan zie je of er leven op een planeet is? Maar zegt dat
iets over de vraag of we een planeet als een levend wezen
mogen zien? Hoe kunnen we ons een wezen voorstellen dat
als planeet bestaat? Om welk geestelijk wezen gaat dat dan?
En hoe organiseert zo’n wezen het leven op Aarde?

Workshop dialoogvaardigheid
zaterdag 12 maart

Antro-Café
o.a: maandag 7 februari (7 dag.)
Voor iedereen die graag andere mensen wil ontmoeten, die
ook ‘iets met antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar
zijn. Onder het genot van een kopje thee of koffie. Met een
boekentafel rond een thema, in samenwerking met het
winkeltje.

Schildercursus
de 10 kleuren van de cultuurperioden
Vanaf: woensdag 9 februari (10 dag.)
Sommige wetenschappers in de 19e eeuw dachten dat de
Grieken kleurenblind waren, omdat ze de blauwe kleur van
de hemel nergens noemden of beschreven.
Ze waren zeker niet kleurenblind maar konden het kobalt
blauw nog niet waarnemen...

Stilte en verbinding
Vanaf: donderdag 10 februari (3 dag.)
Door de tijden heen hebben mensen in alle culturen verbinding gezocht met de geestelijke werkelijkheid via de stilte.
Stilte schept een ruimte waarin verbinding kan ontstaan. In
deze cursus gaan we samen de stilte onderzoeken in haar
rijke werkzaamheid op alle facetten van ons leven en samenleven.

Hartdenken: een introductie
maandag 14 februari
Met het hartdenken verwijst Rudolf Steiner naar de nieuwe
manier van denken voor onze tijd.

Ervaar de werking van Dynamische Oordeelsvorming en leer
de theorie kennen. Na de workshop ben je instaat om zelfstandig, al doende in de dagelijkse praktijk, je dialoogvaardigheid verder te ontwikkelen.

Hartdenken: vier werkbijeenkomsten
Vanaf: maandag 14 maart (4 dag.)
Als vervolg op de introductielezing gaan het hartdenken zelf
actief verder verkennen. Stap voor stap ontdekken we de dimensies ervan. Ook eenvoudige euritmie-oefeningen zullen
daarbij een mooi hulpmiddel vormen. Centraal zal staan een
korte tekst van Rudolf Steiner uit de Filosofie van de vrijheid.

Samenwerken met de gestorvenen
Vanaf: donderdag 17 maart (3 dag.)
In deze workshop onderzoeken en oefenen we om in contact
te kunnen komen met de gestorvenen aan gene zijde opdat
er samenwerking tot stand kan komen.

Woon Zorgboerderij George Morris
Woon Zorgboerderij George Morris verwacht dit jaar doorstroming van 2 personen. Geschikt voor mensen met een
beperking geïndiceerd in VG4 of VG5.
Informatie over het gezinshuis zie www.georgemorris.nl
ook kunt u ons bellen op 06-42917835.

Euritmiecursus onderweg naar Pasen
Vanaf: dinsdag 1 maart (7 dag.)
Door de woorden van de taal gaan we ontdekken, hoe het
hart zich kan openen.
En door de euritmie brengen we het woord in beweging en
scheppen daardoor vitaliteit, levenskrachten die terugwerken
op de wereld, op de aarde, op onszelf.

Klik op de titels van de agendapunten voor meer infomatie en adresgegevens!

Vervolg Haarlem

Helende-consulten

Marijke de Vries
kunstzinnige therapie beeldend

Stiltemeditatie met volle maan
woensdag 16 februari & vrijdag 18 maart
Wil je meedoen aan een stiltemeditatie in het prachtige licht
van de volle maan? Schrijf je dan in via het contactformulier.

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf
Cursus Intuïtief Tekenen,
Schilderen en Boetseren op vrijdag

3-daagse workshop Sluieren
Vanaf: donderdag 10 maart (3 dag.)
Sluieren is een aquareltechniek waarbij hele dunne sluiers
waterverf opgezet worden. Het is alsof je in de mist loopt
en het langzaam om je heen concreter wordt, wat er is. De
oefening zit er in een midden te vinden tussen uitvloeien en
vastheid.

Vormschilderen in de beeldende therapie
zaterdag 12 maart

o.a: vrijdag 4 februari (11 dag.)
Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en
wat er in jou leeft? Ben je benieuwd wat er onder je handen
ontstaat, wanneer je creëert vanuit je gevoel? Dan is de cursus intuïtief tekenen en schilderen echt iets voor jou.

Vormschilderen is een techniek die ontwikkeld is door de
kunstzinnig therapeut Gerard Maas. Hij was 30 jaar werkzaam
op de Psychiatrische afdeling van het Dijkzichtziekenhuis te
Rotterdam.

therapeutische kwaliteiten van plantenverf
zondag 20 maart

Burnout? Krijg je vuurtje weer brandend!
o.a: woensdag 9 februari
Ben jij burn-out of hard op weg burn-out te raken? En wil
je op creatieve wijze werken aan je herstel en/of het voorkomen van een (volgende) burn-out? Kom dan naar deze
kennismakingsworkshop en ervaar wat kunstzinnige therapie
voor je kan betekenen.

De wereld van de planten fascineert mij al mijn hele leven.
Als kind was ik alsmaar in de weer met het drogen van bloemen, elke keer weer benieuwd hoe de kleuren van blad en
bloem veranderden. Wanneer ik mensen therapeutisch laat
schilderen, werk ik meestal met plantenverf.

Wolvilt als therapeutisch middel bij
hechtingsproblematiek
zaterdag 26 maart

Werkleider op het Maartenhuis Texel

De wolviltworkshop is een beroepsgerelateerde nascholing,
waarin de beeldende therapeut zich leert bekwamen in de
wolvilttechnieken en leert aan de hand van de theorie hoe
wolvilten ingezet kan worden in de beeldende therapie.

Sinds februari 2020 is Nathan komen wonen en werken op
het Maartenhuis. Bij zijn start heeft hij de klussen aangepakt
die waren blijven liggen. Nu heeft hij vooral grote plannen
met de tuin. Lees het portret op de website

Therapeuticum Haarlem

Nathan Hof

Kunstzinnig door de seizoenen
Op vrijdag
Wil je in harmonie met de afwisseling van de seizoenen
kunstzinnig werken en leven? Tijdens deze ochtend, gaan we
in een informele sfeer gezamenlijk aan de slag. Jaargetijden,
kunst, natuur en antroposofie zijn de leidraad. Het is geen
cursus; je hoeft niet elke week te komen, maar het mag wel.

Klik op de titels van de agendapunten voor meer infomatie en adresgegevens!

Hillegom

Overveen

De Toermalijn

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf

Speelmiddag in de kleuterklas

Cursus Intuitief Boetseren

donderdag 3 februari & woensdag 16 maart

o.a: woensdag 9 februari (5 dag.)

Voor geïnteresseerde ouders en hun peuters organiseert
De Toermalijn in Hillegom een paar keer per jaar een Open
Speelmiddag in de kleuterklassen

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse
beslommeringen helemaal loslaten? Ben je benieuwd wat er
ontstaat als je je handen in de klei zet? Wil je je graag (leren)
uitdrukken in klei? Dan is de cursus intuïtief boetseren echt
iets voor jou.

Inloop ochtend voor nieuwe kleuterouders
Vanaf: maandag 14 februari (2 dag.)
Tijdens onze inloopochtenden kun je zowel in onze school als
bij de kinderopvang een kijkje nemen en leggen we graag uit
wat we jullie kind allemaal te bieden hebben. Uiteraard is er
ook de ruimte om vragen te stellen.

Hoorn
Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

Cursus Intuïtief Tekenen en
Schilderen op woensdag
o.a: woensdag 2 februari (6 dag.)
Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en
wat er in jou leeft? Ben je benieuwd wat er onder je handen
ontstaat, wanneer je creëert vanuit je gevoel? Dan is de
cursus intuïtief tekenen en schilderen echt iets voor jou.

Ursem

Zangles in Hoorn
Op zaterdag

Zorgboerderij Vrouw Holle

Onbewuste verkeerde houdingen, emotionele of fysieke
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instrument, ons “klank”lichaam.

Teuttuin

Zingen in het Parcivalkoor in Hoorn?
Op maandag

Op vrijdag
Reserveer een stukje van onze tuin en kom genieten.
Bij ons in de tuin of in en rond de boerderij. Genieten van de
dieren, de bomen/planten en vooral de rust!
Een plek die overstroomt van inspiratie.

Het Parcivalkoor is een a-cappella, gemengd koor o.l.v. Maria
Tomassen,

Warmenhuizen
Online
School voor Antroposofische Kinderopvang

Crescenda atelier voor beweging & muziek
De kracht van de lente
bewegen met stokken
zaterdag 26 maart

Bijeenkomst schoolleiders Vrijescholen:
‘In verbinding’
woensdag 16 februari
Speciaal voor alle schoolleiders van vrijescholen, organiseert
de School-vAK een online bijeenkomst. Het thema is ‘In verbinding’ en staat in het teken van de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool die per 1 september weer van start gaat

Inspiratiedag bij Crescenda
Waartoe nodigt het bewegen met stokken jou uit ?
in een tijd waar de ruimte om je heen een steeds grotere rol
speelt richting gevend? ruimte makend? energie gevend ?
bewegen op muziek en in stilte - binnen en op het strand

Klik op de titels van de agendapunten voor meer infomatie en adresgegevens!

Laat je ook inspireren!

Buiten de regio
School voor Antroposofische Kinderopvang
Open Dag School-vAK
Vrijdag 11 maart
Op 1 september gaan weer twee opleidingen van de SchoolvAK van start: de BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (MBO 4) en
de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool (MBO 4). Op
vrijdag 11 maart organiseert de School-vAK van 10.00-11.30
uur voor beide opleidingen een Open Dag aan de Schooneggendreef 27K in Utrecht. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via info@school-vak.nl.

Via onze;
vernieuwde website,
de nieuwsbrief en
de nieuwe adressengids

School-vAK Verdiepingsdag
zaterdag 12 maart
Zaterdag 12 maart organiseert de School-vAK van 09.3016.00 uur een Verdiepingsdag aan de Stichtse Vrijeschool in
Zeist. Deze dag wordt aangeboden aan de School-vAK studenten Antroposofische kinderopvang en Onderwijsassistent
Vrijeschool, maar wordt ook opengesteld voor het werkveld
Antroposofische kinderopvang. Hierbij gaan wij vooralsnog uit
van de (van overheidswege) maximaal toegestane groepsgrootte van 75 studenten, waardoor het aantal beschikbare
kaarten relatief beperkt is. Dagkaarten inclusief lunch kosten
€ 99,- per stuk en zijn verkrijgbaar via info@school-vak.nl.

School-vAK Verdiepingsdag
zaterdag 18 juni

Laat je ook inspireren!

digitale nieuwsbrief

antroposofie-noord-holland.nl

0.a. verkrijgbaar bij
de deelnemende
initiatieven

Geïnspireerd door

Antroposofie

Klik op de titels van de agendapunten voor meer infomatie en adresgegevens!

fotografie: Annelijn Steenbruggen

Zaterdag 18 juni organiseert de School-vAK van 09.30-16.00
uur een Verdiepingsdag aan de Stichtse Vrijeschool in Zeist.
Deze dag wordt aangeboden aan de School-vAK studenten Antroposofische kinderopvang en Onderwijsassistent
Vrijeschool en wordt tevens opengesteld voor het werkveld
Antroposofische kinderopvang en vrijescholen. Voor deze
Verdiepingsdag zijn ca. 150 kaarten beschikbaar. Dagkaarten
kosten € 99,- per stuk. Kaarten kunnen nu al worden gereserveerd via info@school-vak.nl.

