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Winter 2022/2023

Alkmaar

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

Zingen met je helende stem - encanto
Op woensdag

Encanto is een a-capella, gemengd koor o.l.v. Mara
Tomassen.

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 MET JE HELENDE STEM - MAMORÉ
Op maandag

Mamoré is een klein gemengd, a-capella koor o.l.v. Mara
Tomassen

Amsterdam

De Christengemeenschap Andrieskerk
Amsterdam

'Midden in de winternacht
woensdag 28 december

Wat uiterst klein begint kan in potentie tot iets heel groots
uitgroeien. Hoe verloopt dit met Christus' komst naar de
aarde en wat herken je hiervan in je eigen biografie? Een
tweedaagse ochtendretraite in de kersttijd op 28 en 29
december, 10.15-13.00 uur met inleidingen, gesprek en
euritmie.

Priester worden: Roeping en beroep
donderdag 5 januari

Tweedaagse oriëntatiebijeenkomst over het beroep van
priester in de Christengemeenschap en de weg naar dit
beroep toe, voor geïnteresseerden van 17 tot 50 jaar,

Melchisedek, leid-ster voor het priesterschap
vrijdag 6 januari

Openbare lezing door Bastiaan Baan over Melchisedek, 'de
priester van de allerhoogste God', een raadselachtig
mythische gestalte en een ononderbroken inspiratiebron
voor legenden, theologie, kunst en liturgie.

Driekoningenfeest voor jong en oud
zondag 15 januari

We zingen met elkaar driekoningenliedjes en Anje Robertson
vertelt een driekoningenverhaal begeleid door Lot Meijer op
de harp. Leeftijd: 4-104 jaar.

Simone Weil over het gebed
zondag 29 januari

Schrijfster Désanne van Brederode vertelt over Simone Weil
(1909 -1943). Deze Frans-Joodse filosofe en activiste is
bekend geworden door haar nagelaten geschriften over haar
Christus-ervaringen en mystieke geloofsbeleving. Het
dagelijks gebed speelt daarin een grote rol. Aansluitend
gesprek.

https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/ZINGEN-MET-JE-HELENDE-STEM-ENCANTO-ALKMAAR/519
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Priester-worden-Roeping-en-beroep/806
https://antroposofie-noord-holland.nl/lezingen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Melchisedek-leid-ster-voor-het-priesterschap/807
https://antroposofie-noord-holland.nl/vieringen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Driekoningenfeest-voor-jong-en-oud/808
https://antroposofie-noord-holland.nl/lezingen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Simone-Weil-over-het-gebed/809
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/Zangles-in-Alkmaar/597
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Midden-in-de-winternacht/805
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/ZINGEN-MET-JE-HELENDE-STEM-MAMOR%C3%89-ALKMAAR/518
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Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem

Cursus breien en haken, de simpele
basistechnieken
Vanaf: vrijdag 30 december (4 dag.)

Wil je leren breien en haken, de simpele basistechnieken,
meld je dan aan voor deze cursus.

Antrocafé
Vanaf: maandag 2 januari (6 dag.)

Het Antrocafé is voor verdiepende gesprekken over een
wisselend onderwerp voor iedereen die graag andere
mensen wil ontmoeten die ook iets met antroposofie hebben.
Onder het genot van een kopje thee of koffie.

Euritmiecursus onderweg naar Pasen
Vanaf: zaterdag 7 januari (5 dag.)

“In het begin was het Woord…….
En het Woord woont in mijn hart”.
Rudolf Steiner

Creatieve jaartafel ochtenden
woensdag 1 februari

Drie keer per jaar organiseren wij een creatieve ochtend in de
zaal van het Van Dam Huis waarin we iets maken voor de
jaartafel, samenhangend met het seizoen. In februari wordt
een winter knutsel gemaakt.

Workshop vormtekenen
Vanaf: woensdag 15 februari (4 dag.)

We gaan mooie lijnen oefenen, ronde rechte en gebogen
lijnen in allerlei vormen en kleuren. We werken volgens de
stappen in het vormtekenen volgens Rudolf Kützli. Iedere les
gaan we een zelf gekozen vorm tekening, die aansluit bij de
lijn oefening, uitwerken in kleur.

Vormtekenen: de planetaire zegels
van het eerste Goetheanum
Vanaf: woensdag 15 maart (4 dag.)

Deze lijnkunst is ontwikkeld door Rudolf Steiner en deze
zegels zijn een onderdeel van de vormtekening oefening van
Rudolf Kützli. We maken de basis vormen van de zegels, en
werken er iedere week een uit. Ontspanning door tekenen
staat voorop. Een beetje tekenervaring is gewenst.

Judith van der Wildt coacht & schrijft

Nachtdagboek, online programma rondom
de Heilige Nachten
zaterdag 24 december

Tijd. Dat is het thema van het online eindejaarsprogramma
Nachtdagboek dat dit jaar voor de derde keer plaatsvindt.
Een programma om te bezinnen op 2022 en vooruit te kijken
naar 2023 tijdens de Twaalf Heilige Nachten, de donkere
dagen rondom de jaarwisseling.

Marijke de Vries
kunstzinnige therapie beeldend

Nascholing beeldende therapie Grot-
en landschapsreeks
Vanaf: zaterdag 4 maart (4 dag.)

In deze schildercursus leer je patiënten werken met
natuurlijke kleuren hun unieke innerlijke reis te maken. De
eigen persoonlijke ontwikkeling staat centraal.In elke nieuwe
schildering wordt er een element toegevoegd, gebruik
makend van beelden uit de natuur.

Stiltetuin de Regenboog

Stiltemeditatie met volle maan
o.a: zaterdag 7 januari (3 dag.)

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/

https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/antroposofische-vereniging-haarlem/Cursus-breien-en-haken-de-simpele-basistechnieken/814
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/judith-van-der-wildt-coacht-schrijft/Nachtdagboek-online-programma-rondom-de-Heilige-Nachten/810
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/Nascholing-beeldende-therapie-Grot-en-landschapsreeks/684
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stiltetuin-de-regenboog/Stiltemeditatie-met-volle-maan/668
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/antroposofische-vereniging-haarlem/Euritmiecursus-onderweg-naar-Pasen/816
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/antroposofische-vereniging-haarlem/Creatieve-jaartafel-ochtenden/689
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/antroposofische-vereniging-haarlem/Workshop-vormtekenen/815
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/antroposofische-vereniging-haarlem/Antrocaf%C3%A9/813
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/antroposofische-vereniging-haarlem/Vormtekenen-de-planetaire-zegels-van-het-eerste-Goetheanum/817
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Therapeuticum Haarlem

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.

Spelenderwijs
o.a: vrijdag 20 januari (6 dag.)

In deze groep staat het spelen met muziek centraal. We gaan
spelen met ritme, klank, melodie, stem, lichaam en
instrument. Alle zintuigen worden geprikkeld. Met een
”warming up” begeleidt Annemiek Vloon, muziektherapeut
van het Therapeuticum, de groep naar samenspel of
misschien ook wel een solo.

Verlicht mijn winter
o.a: dinsdag 10 januari (7 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?

Balanceren is een kunst
Vanaf: vrijdag 13 januari (8 dag.)

De cursus Balanceren is een Kunst biedt handvatten om
meer balans in uw eigen leven te creëren. Met behulp van
o.a. non-verbale technieken (tekenen en boetseren) gaan we
belangrijke thema’s in het leven langs zoals verbinden en
loslaten, willen en moeten, inspanning en ontspanning.

Mamacafé
o.a: vrijdag 3 februari (5 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.

Hillegom

De Toermalijn

Inloop ochtend uurtje bij De Toermalijn
Vanaf: vrijdag 13 januari (5 dag.)

Een aantal ochtenden door het schooljaar heen heeft de
directeur, Jacoline Wiskerke, gereserveerd om een
rondleiding te geven, vragen te beantwoorden, uitleg te
geven aan geïnteresseerd ouders. U kunt om 8.45 uur
gewoon binnenlopen op een van deze ochtenden het duurt
tot 9.45 uur.

Speelmiddag in de kleuterklas
Vanaf: dinsdag 31 januari (4 dag.)

Kom samen met uw kind, vrijblijvend de sfeer proeven in één
van de kleuterklassen bij de Toermalijn.
U bent welkom tussen 15.00 en 16.00uur op:

Hoorn

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

Zingen met je helende stem - parcivalkoor
Op maandag

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

Ursem

Woon-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.

https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-haarlem/Kunstzinnig-door-de-seizoenen/605
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/therapeuticum-haarlem/Spelenderwijs/818
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/therapeuticum-haarlem/Verlicht-mijn-winter/801
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/therapeuticum-haarlem/Balanceren-is-een-kunst/501
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/therapeuticum-haarlem/Mamacaf%C3%A9/521
https://antroposofie-noord-holland.nl/open-dagen/de-toermalijn/Inloop-ochtend-uurtje-bij-De-Toermalijn/812
https://antroposofie-noord-holland.nl/open-dagen/de-toermalijn/Speelmiddag-in-de-kleuterklas/709
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/ZINGEN-MET-JE-HELENDE-STEM-PARCIVALKOOR-HOORN/517
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/woon-zorgboerderij-vrouw-holle/Teuttuin/683
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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.

Inspirerende Boeken

'Over de redding van de ziel’
Bernard Lievegoed

Boekrecensie
Mirte Madelief van Zundert

“Dit boek gaat over de periode waarin we nu leven, de jaren
2020 tot en met 2040. Bernard Lievegoed schrijft over de
Weg van Manou, de weg van het Hart. De boodschap is dat
de liefde de redding is van de mensenziel. Zodat de mens
uiteindelijk niet ten onder gaat.

Niet voor niets heb ik ‘Over de redding van de ziel’ drie keer
in één ruk uitgelezen. Het boek is in heldere, toegankelijke
taal geschreven; in tegenstelling tot sommige ingewikkelde
teksten van Steiner. Interessant is ook dat als ik mensen in
mijn omgeving over dit boek spreek, dat iedereen het
herkent in zijn of haar eigen leven. Het resoneert.

“Dit boek gaat over de periode waarin we nu leven, de jaren
2020 tot en met 2040. Bernard Lievegoed schrijft over de
Weg van Manou, de weg van het Hart. De boodschap is dat
de liefde de redding is van de mensenziel. Zodat de mens
uiteindelijk niet ten onder gaat.

Niet voor niets heb ik ‘Over de redding van de ziel’ drie keer
in één ruk uitgelezen. Het boek is in heldere, toegankelijke
taal geschreven; in tegenstelling tot sommige ingewikkelde
teksten van Steiner. Interessant is ook dat als ik mensen in
mijn omgeving over dit boek spreek, dat iedereen het
herkent in zijn of haar eigen leven. Het resoneert.

https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/crescenda-atelier-voor-beweging-muziek/Lierlessen/778
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/over-de-redding-van-de-ziel-bernard-lievegoed/boekrecensie-mirte-madelief-van-zundert/51
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/over-de-redding-van-de-ziel-bernard-lievegoed/boekrecensie-mirte-madelief-van-zundert/51
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/over-de-redding-van-de-ziel-bernard-lievegoed/boekrecensie-mirte-madelief-van-zundert/51
https://school-vak.nl/de-school-2/module-aanmelden/
https://school-vak.nl/de-school-2/module-aanmelden/


Antroposofie
Geïnspireerd door

Laat je ook inspireren!

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

0.a. verkrijgbaar bij
de deelnemende
initiatieven
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Buiten de regio

Woestijnreis VII 'Into Stillness' Marokko

15 mrt. 2023 09:00 – 22 mrt. 2023 23:00
Erg Chebbi, Merzouga, Marokko

Vanuit onze behoefte te bezinnen, het hectische leven stil te
laten vallen, en onze eigen stem diep van binnen weer te
(laten) horen gaan we 6 dagen in stilte én te midden van een
groep gelijkgestemden, lopen door de eindeloze leegte van
de woestijn. We volgen onze adem en het ritme van de
Sahara. Dat zachte ronde, soms hoekige en grillige, maar
altijd aanwezige, dragende en liefdevolle zand...

En verder de leegte, stilte, nietssssss...

Verdiepingsdag werkveld Antroposofische
Kinderopvang & Onderwijsassistent
Vrijeschool

Zaterdag 18 maart 2023

Verdiepingsdag met inspirerende lezing en workshop voor
pedagogisch medewerkers in de Antroposofische
Kinderopvang en Onderwijsassistent Vrijeschool.

09:00 - 16:00 uur

Locatie:
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Prijs:
€ 100,-. Leden van de Vereniging Antroposofische
Kinderopvang (VAK) betalen € 75,-

Aanmelden:
Kaarten worden kunnen via deze aanmeldlink worden
gekocht

https://school-vak.nl/contact/aanmelden-2-november/
https://school-vak.nl/contact/aanmelden-2-november/

