EEN VERHALENWORKSHOP OVER VERHULLEN EN ONTHULLEN. KOM JE KIJKEN?
Ontstond de schaamte toen Adam zich verborg voor God vanwege zijn naaktheid? Door wiens ogen kijkt de stiefmoeder
in de spiegel als ze zich afvraagt wie toch de mooiste, de leukste, de beste en meest perfecte in het land is?
Wat ziet Narcissus als hij zich naar zijn spiegelbeeld in de vijver buigt, een weerspiegeling van wie hij kan worden
misschien? Een workshop met grote en kleine verhalen over kijken en bekeken worden, zichtbaar en onzichtbaar zijn,
over het geheim van spiegels en sluiers en over de beweging tussen binnen en buiten.
Verhalen vertellen betekent naar buiten komen.
In hoe en wat we vertellen - én in wat we niet vertellen - spiegelen wie we ten diepste zijn en wat ons verlangen is.
Hoe meer je contact hebt met je binnenkant hoe meer je je gedragen weet in het naar buiten brengen van je (eigen)
verhaal. Daarin ontstaat ook de verdieping. Mogen we zichtbaar worden in wie we zijn, hoe het ook is?
Hoe blijf je dan - in de ogen van de ander bij jezelf - en behoed je je eigen ‘heilige ruimte’?
Spannende en boeiende vragen om te onderzoeken. In deze workshop gaan we via oefeningen en het maken en
vertellen van verhalen op een creatieve manier hiermee aan de slag. Vanuit de wereld van de metaforische beelden
kijken we naar onszelf. Ook zetten we delen van het verhaal neer in de ruimte om ons er dieper mee te verbinden.
Doelgroep
Mensen die van verhalen houden - hiermee (willen) werken en hun verhalen vertellen willen verdiepen – vanuit het thema
‘Verborgen zijn en Tevoorschijn komen’.
Datum en Tijd
Vrijdag 25 feb en Zaterdag 26 feb 2011 van 10. 00-17.00uur
Plaats
De Vertelschuur te Bloemendaal www.devertelschuur.nl
Prijs
250 euro (incl. koffie/thee, excl. lunch)
Begeleiders
Joke Goudswaard: is werkzaam als (rouw)therapeut en supervisor. Daarnaast is zij trainer bij Phoenix Opleidingen
te Utrecht.Tevens is zij mede-auteur van boeken over het werken met familie-opstellingen. Recent verscheen van haar
ook het boekje ‘Hinkelen’ over rouwverwerking. ‘Mensen in verbinding brengen met hun levensverhaal, dat inspireert me.’
Pauline Seebregts: is werkzaam als professioneel verhalenverteller, trainer en coach. Daarnaast is zij docent aan de
Vertelacademie te Utrecht. Zij werkt met mensen en organisaties aan hernieuwde perspectieven in hun eigen verhaal. ‘
‘Door mensen werkelijk naar hun verhaal te leren luisteren, vinden ze hun eigen en vaak verrassende antwoorden.’
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