Workshop kleine kistjes maken voor ouderen

Tweedaagse workshop open voor iedereen

dinsdag 15 maart 2016

Datum

Plaats

Grote of Sint-Bavokerk, Oude Groenmarkt 25, Haarlem

Plaats

Grote of Sint-Bavokerk, Oude Groenmarkt 25, Haarlem

Tijd

13.30 - 17.00 uur

Tijd

10.00 - 17.00 uur

Kosten

2 40,- (inclusief alle materialen, koffie en thee)

Kosten

2 168,- (inclusief alle materialen, lunch, koffie en thee)

Begeleiding

Jeannette Claessen en Gezien van der Leest

Begeleiding

Jeannette Claessen en Gezien van der Leest

Datum

zaterdag 9 en 23 april 2016

Onbreekbaar zijn, meebewegen met wat het leven brengt, kracht aan
spreken daar waar dat gevraagd wordt, kwetsbaarheid omarmen als dat
nodig is. Als we ouder worden kan confrontatie met onze kwetsbaarheid en
kracht een grotere rol gaan spelen. In deze workshop gaan we er mee aan
het werk en leggen onze eigen gedachten en beelden vast in een klein kistje
(formaat 20 x 12,5 x 7,5 cm).

Via allerlei oefeningen bezinnen op het thema Kwetsbaarheid en kracht en
in contact met de eigen creativiteit een eigen kistje (formaat 40 x 25 x 15 cm)
maken.

Vredesgebed met Groenmarktparochie en Stem in de Stad

Workshop kleine kistjes maken voor iedereen
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(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en
kracht is een landelijk project, opgezet door

Datum

maandag 4 april 2016

Datum

woensdag 13 april 2016

Stichting VSPG in Haarlem en ComunicArte in

Plaats

Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem

Plaats

Grote of Sint-Bavokerk, Oude Groenmarkt 25, Haarlem

Eindhoven.

Tijd

12.30 - 13.00 uur

Tijd

13.30 - 17.00 uur

In het kader van haar 30-jarig bestaan organiseert

Wie

Gezien van der Leest over Kracht en kwetsbaarheid

Kosten

2 40,- (inclusief alle materialen, lunch, koffie en thee)
Jeannette Claessen en Gezien van der Leest

de VPSG in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem

Begeleiding

In een middag met behulp van creatieve oefeningen nadenken over
Kwetsbaarheid en kracht. De eigen ontdekkingen worden verwerkt in een
klein kistje (formaat 20 x 12,5 x 7,5 cm).

een programma rondom het thema Kwetsbaarheid
en kracht.
De viering en de opening van de tentoonstelling
op 28 februari 2016 is het startpunt voor een
jubileumprogramma met workshops en lezingen.
De tentoonstelling loopt tot 29 april 2016.
Meer informatie over de activiteiten is te vinden
op www.vpsg.nl en www.onbreekbaar.com.

Viering 30-jarig bestaan VPSG: Het houdt niet op!

vrijdag 22 - zondag 24 januari 2016

Datum

Plaats

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther

Aankomst

22 januari 11.00 uur

Vertrek

24 januari 16.00 uur

Voorgangers 	ds Tom de Haan (predikant Grote of Sint-Bavokerk) en

Datum

Kosten 	
2 235 (inclusief verblijf, maaltijden en materialen)

zondag 28 februari 2016

Datum

Plaats

Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein 36, Haarlem

Plaats

Aanloopcentrum Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22, Haarlem

Aanvang

10.00 uur

Tijd

13.30 - 17.00 uur

Begeleiding

Jeannette Claessen, Lien Daams, Gezien van der Leest

Dit weekend is bedoeld voor vrouwen die hun eigen kwetsbaarheid
erkennen en verlangen naar het (her)vinden van hun kracht en daarmee
willen werken.

Open workshop Creatief bezinnen: kwetsbaarheid en kracht
Datum

zaterdag 6 februari 2016

Plaats

Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht

Tijd

10.00 - 17.00 uur

Kosten

2 55,-

Begeleiding

Jeannette Claessen, Ine van Emmerik, Gezien van der Leest

Een hele dag via allerlei oefeningen bezinnen op het thema Kwetsbaarheid
en kracht en zelf creatief aan de slag om een klein kistje te maken.

zaterdag 5 maart 2016

Kosten 	
2 12,50 (minima betalen 2 5,-)

Judith van der Werf (predikant en counselor VPSG)

Dit is een gesubsidieerde prijs; als de prijs een probleem is voor
deelname, graag contact met de VPSG (info@vpsg.nl)

Lezing en rondleiding

Aansluitend aan de viering ‘pelgrimage’ naar de Grote of SintBavokerk, Grote Markt 22, Haarlem alwaar koffie en om 11.30 uur
de opening van de tentoonstelling (On)breekbaar, kunst over
kwetsbaarheid en kracht.
In de tentoonstelling zijn kistjes/reisaltaartjes/koffertjes en andere
kunstwerken te zien die gemaakt zijn door kunstenaars rond
het thema Kwetsbaarheid en kracht. Tijdens de opening geeft
theatermaakster Mieke de Wit een korte theaterpresentatie.
In het jubileumprogramma is het mogelijk om zelf kleine of grote
kistjes te maken en te bezinnen op het thema onder leiding van een
kunstenaar.
Voor bezichtiging van de tentoonstelling is de kerk van maandag t/m
zaterdag geopend van 10.00 - 17.00 uur. Wilt u met een groep een
rondleiding langs de tentoonstelling? Neem contact op met de VPSG
(info@vpsg.nl).
Onderdeel van de tentoonstelling is het ‘op reis gaan’ van de kistjes.
Na afloop van de tentoonstelling is het mogelijk om een kistje mee
naar huis te nemen voor een maand. Zie voor meer informatie de
website van de VPSG (www.vpsg.nl). Opgave via een lijst in de kerk
of via de VPSG.

Lezing over Kwetsbaarheid en kracht door prof. dr. Christa Anbeek (bekend
van de boeken Overlevingskunst en De berg van de ziel) en inleiding op de
tentoonstelling door kunstenaar Jeannette Claessen waarna bezichtiging en/
of rondleiding langs de tentoonstelling.

Voor alle activiteiten geldt: graag minstens een week van te voren opgeven via info@vpsg.nl.
Aanmeldingen worden op volgorde behandeld, voor alle workshops geldt een maximum van 12 personen.
Organisatie
Jeannette Claessen, ComunicArte en Gezien van der Leest, Stichting VPSG.
Voor meer info over het project (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht zie www.onbreekbaar.com
en onze facebookpagina.
Met medewerking van

Ontwerp · Marti Knoops · Metastudio.nl
Fotografie · René Maagdenberg · Scavutti.nl

Kloosterweekend Onbreekbaar vanuit (hervonden) kracht

Lien Daams (liendaams.nl), Abdij van Berne (abdijvanberne.nl), Graalbeweging (degraalbeweging.nl),
Ine van Emmerik (extravaleren.nl), Grote of St. Bavokerk (bavo.nl), Mieke de Wit (miekedewit.nl),
Stem in de Stad (stemindestad.nl), Christa Anbeek (overlevingskunst-anbeek.nl), Groenmarktparochie
(groenmarktkerk.nl).
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