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Een Michaëlische biografie
donderdag 29 september

Alkmaar

Désanne van Brederode gaat in gesprek met Truus Geraets
(1930, euritmie-therapeute en medeoprichter van het World
Social Forum Initiative) over haar moedige pionierswerk,
onder andere in townships in Zuid Afrika, een gevangenis in
Amerika en later in China.

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

Adventstuin

Zangles in Alkmaar

Een feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar: een verhaal –
muziek – de donkere tuin wordt steeds lichter. Je wordt
verzocht vijf minuten van tevoren aanwezig te zijn. Graag een
vrijwillige bijdrage na afloop.

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.

zondag 27 november

ZINGEN MET JE HELENDE STEM
MAMORÉ - ALKMAAR
o p maandag
Mamoré is een klein gemengd, a-capella koor o.l.v. Mara
Tomassen

ZINGEN MET JE HELENDE STEM
ENCANTO - ALKMAAR
Op woensdag
Encanto is een a-capella, gemengd koor o.l.v. Mara
Tomassen.

Amsterdam
De Christengemeenschap Andrieskerk
Amsterdam
De stichtingsdag van de Christengemeenschap
vrijdag 16 september
Op 16 september 1922 werd de Christengemeenschap
geboren. Met de gang van de zon aan de hemelboog mee
vieren we - in verbondenheid met de wereld - de
Engelstalige mensenwijdingsdienst. Daarna zal de
euritmiegroep van Saskia Herfst ons iets van de gang van de
planeten aan de hemelboog laten beleven.

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

Bergen

Haarlem

Adriaan Roland Holstschool
Vrijeschool basisonderwijs

Antroposofische Vereniging Haarlem
Antro-Café – Ervaring delen

Infomiddag voor nieuwe ouders

maandag 5 september

vrijdag 9 september
Het uitgangspunt van een vrijeschool is in wezen eenvoudig:
Een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan
ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van
het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat
persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.

Euritmietherapie Sjaak Groot
Body Surrounding Web

Wat wil ik van mijn ervaring, kennis en vaardigheden delen?
Het Antrocafé is voor verdiepende gesprekken over een
wisselend onderwerp voor iedereen die graag andere
mensen wil ontmoeten die ook iets met antroposofie hebben.

Euritmiecursus – Michael en de draken
Vanaf: dinsdag 13 september (5 dag.)
De draken lijken ieder jaar zichtbaarder en krachtiger
aanwezig. Om ons en in ons.
Wat kan ik doen om staande te blijven?

zaterdag 3 september

Lezing Openbaar geheim
Rudolf Steiner beschrijft hoe ons levenslichaam steeds losser
gaat raken van ons fysiek lichaam, zo ook het etherhart van
het fysieke hart. Dit geeft mogelijkheden, maar maakt in het
middengebied ook kwetsbaar voor allerlei invloeden van
buiten, waaronder elektro-magnetische straling.

maandag 19 september
Levensverhalen opgetekend door een bioloog.
Wijsheid, schoonheid en bewondering.

Schildercursus met Frederiek Nelissen
Vanaf: donderdag 22 september (5 dag.)

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen
'van Rozen die Raadselen zijn'
in Bergen NH

Welke tere, maar wel belangrijke verbindingsdraden bestaan
er tussen de wereld, te beleven in de gang van de natuur, en
jezelf? We gaan dit schilderend onderzoeken in kleur,
beweging en compositie.

zondag 25 september
Melopee brengt op zondag 25 September 'van Rozen die
Raadselen zijn’
Een intiem verhalen– en liederen programma rondom
verhalen uit ‘de Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry en
gedichten en liederen over rozen, liefde en kwetsbaarheid.

Cursus fenomenologie:
de kleuren van de herfst
Vanaf: zaterdag 24 september (4 dag.)
De kleuren van de herfst – bij bomen, bloemen, vruchten.
Bij de Vertelschuur, Krullenlaan 3, 2061 HT Bloemendaal

Frederiek Nelissen en Wil Uitgeest
Reizen zonder voetspoor

Bergen aan Zee
Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen
'van Rozen die Raadselen zijn'
in Bergen aan Zee

maandag 26 september
Presentatie van het project in wording ‘Reizen zonder
voetspoor’.
Frederique en Wil zullen u vertellen over dit proces en laten
u al iets hiervan zien. Het verhaal van een reis tussen dood en
nieuwe geboorte, met schilderijen, proza en poëtische tekst.

Euritmie met muziek
Vanaf: woensdag 5 oktober (7 dag.)

zaterdag 24 september
Melopee brengt op zaterdag 24 september: 'van Rozen die
Raadselen zijn’
Een intiem verhalen– en liederen programma rondom
verhalen uit ‘de Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry en
gedichten en liederen over rozen, liefde en kwetsbaarheid.

Een cursus Tooneuritmie waar we in beweging komen door
ritme, toonhoogte, motieven en daar vorm aan willen
aangeven. Onder begeleiding van pianomuziek.

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

Poppencursus
Vanaf: woensdag 26 oktober (5 dag.)

KOM IN JE KRACHT!
Therapietrajact bij stress en burnout
Vanaf: donderdag 3 november (9 dag.)

In oktober start er weer een poppencursus voor het maken
van een eigen zonnekindpop, door Aggie Adema en Frouk
Heirman.

Antrocafé – verzorgen
maandag 7 november
Wat zijn onze ervaringen met verzorgen? Verzorgen op
allerlei gebieden.
Het Antrocafé is voor verdiepende gesprekken over een
wisselend onderwerp voor iedereen die graag andere
mensen wil ontmoeten die ook iets met antroposofie hebben.

Het tekenen van de Filosofie van de Vrijheid
maandag 14 november
De filosofie van de vrijheid is een basisboek van Rudolf
Steiner: een sleutel tot het waarnemen van de wereld van de
geest.
“Denken is het aangrijpingspunt. Ook het voelen kan pas door
ons denken begrepen worden."

Euritmiecursus – Van Advent naar het Kerstfeest
Vanaf: dinsdag 22 november (5 dag.)
Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis moet het
Licht ook willen begrijpen.
In de duisternis het Licht willen zoeken, met de aandacht
waarmee de herders en de Wijzen uit het Oosten in de
Kerstnacht de weg naar de kribbe hebben gezocht.

Heb jij ook het gevoel dat er zo veel op je af komt, dat je het
niet meer bij kunt benen? Zou je wel weer eens een nachtje
rustig willen slapen, zonder piekeren? Ben je de controle
kwijt? En ben je ook zo moe?
Kijk dan eens wat kunstzinnige therapie voor je kan
betekenen.

Cursus Intuitief Tekenen, Schilderen en
Boetseren op vrijdag
Vanaf: vrijdag 4 november (7 dag.)
Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse
beslommeringen even helemaal loslaten? Even tijd voor
jezelf en wat er in jou leeft? Doe dan mee aan de Cursus
Intuïtief Tekenen, Schilderen en Boetseren.
In deze cursus werken we afwisselend met verschillende
materialen,

Burnout? Krijg je vuurtje weer brandend!
woensdag 30 november
Workshop ter kennismaking met kunstzinnige therapie, voor
mensen die burnout zijn en/of op het randje van burnout
balanceren. Ervaar zelf door creatieve oefeningen welke
gedrags- en denkpatronen er aan je burnout ten grondslag
liggen en hoe je via kunstzinnige therapie aan herstel kunt
werken.

Marijke de Vries
kunstzinnige therapie beeldend
KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf
therapeutische kwaliteiten van plantenverf
Burnout? Krijg je vuurtje weer brandend!

zaterdag 24 september

woensdag 7 september
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.

Cursus Intuïtief Tekenen op woensdag

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.

Stiltetuin de Regenboog

Vanaf: woensdag 7 september (14 dag.)

Stiltemeditatie met volle maan
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.

zaterdag 10 september en zondag 9 oktober
Wil je meedoen aan een stiltemeditatie in het prachtige licht
van de volle maan? Schrijf je dan in via het contactformulier
van de regenboogtuin.
de-regenboogtuin.nl/contact/

Burnout? Krijg je vuurtje weer brandend!
woensdag 2 november
Workshop ter kennismaking met kunstzinnige therapie, voor
mensen die burnout zijn en/of op het randje van burnout
balanceren. Ervaar zelf door creatieve oefeningen welke
gedrags- en denkpatronen er aan je burnout ten grondslag
liggen en hoe je via kunstzinnige therapie aan herstel kunt
werken.

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

Therapeuticum Haarlem
Kunstzinnig door de seizoenen

IJmuiden

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.

Waldorf aan Zee

Mamacafé

Waldorf aan zee is een nieuwe vrijeschool in IJmuiden. Dit
schooljaar hebben we twee kleutergroepen, een klas 1-2 en
een klas 3-4. Bent u geïnteresseerd in ons onderwijs, dan ben
u van harte uitgenodigd voor onze rondleiding. De ochtend
start om 9:00 uur. Aanmelden kan via:
waldorfaanzee@atlantbo.nl

Vanaf: vrijdag 7 oktober (8 dag.)
Een bijeenkomst voor moeders op een prachtige plek in de
natuur aan het Spaarne. We bespreken onderwerpen als
(borst) voeding, opvoeding, kleding, warmte etc. tijdens een
ontspannen ontmoeting en een kopje koffie of thee met
home-made taart.

open informatie ochtend voor
geïnteresseerde nieuwe ouders
Vanaf: vrijdag 23 september (3 dag.)

Verlicht mijn winter
Vanaf: dinsdag 25 oktober (16 dag.)
Voel je je weer somberder en wordt het leven weer zwaar nu
de dagen korter worden? Slaap je meer, maar wordt je toch
niet uitgerust wakker? Heb je moeite om je te concentreren
en heb je weinig energie en nergens zin in? Meer trek in
ongezonde snacks?

Vrije School de Lindeboom
Informatiemiddagen
Vanaf: woensdag 14 september (6 dag.)
De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het
belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren.
De school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom.

Hoorn
Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen
Zangles in Hoorn
Op zaterdag
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.

ZINGEN MET JE HELENDE STEM
PARCIVALKOOR - HOORN
Op maandag
Het Parcivalkoor is een klein a-cappella, gemengd koor o.l.v.
Maria Tomassen,

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

Laat je ook inspireren!

Overveen
KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf
Cursus Intuïtief Schilderen op woensdag
Vanaf: woensdag 2 november (7 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.

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

Ursem
Zorgboerderij Vrouw Holle
Teuttuin
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.

Warmenhuizen
Crescenda atelier voor beweging & muziek
Lierlessen
Op maandag
Verwonderen, zoeken, luisteren, bewegen en vanuit je verbinding
met de lier dit prachtige instrument leren bespelen.

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen
'van Rozen die Raadselen zijn' in Westerland
zondag 18 september

0.a. verkrijgbaar bij
de deelnemende
initiatieven

Melopee brengt op zondag 18 September: 'van Rozen die Raadselen
zijn’ Een intiem verhalen– en liederen programma rondom verhalen
uit ‘de Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry en gedichten en
liederen over rozen, liefde en kwetsbaarheid.

Geïnspireerd door

Antroposofie

fotografie: Annelijn Steenbruggen

Westerland

