Dag mooi mens,
Alvast bedankt voor je interesse.
Hier vind je alle info op een rij. Ik hoor ook graag
als je niet wil deelnemen, dat geeft me een heldere
kijk op de stand van zaken.
Let op!
De inschrijvingen verlopen chronologisch op
toezegging én storting van het voorschot.
Heb je nog andere vragen?
Aarzel dan niet mij even te bellen M.0494 360 250.
Met warme groet,
Eliane Kunnen
Impressies voorgaande workshops:

➢ Meer foto’s:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.911121562260569.1073741833.147718948600838&t
ype=1&l=d3aedec963

PRAKTISCH
Data
Tijd
Deelnemers
Locatie
Kostprijs

3 & 4 maart 2018
Welkom vanaf 9.30u voor administratie en n kop koffie/thee
Start 10u - Einde omstreeks 17u / zonder overnachting
Min. 4 – Max 8
>> voor particulieren : 225€ * incl. BTW, catering, materialen, begeleiding, locatie
Je inschrijving is pas definitie na storting van het voorschot à 50€ op rekeningnr. IBAN:
BE54 9796 5510 8497 - BIC: ARSPBE22XXX met vermelding ‘voorschot WSTD MAART
2018 / je naam’. Gelieve ten laatste 5 dagen na de bevestigingsmail te storten.
Het resterende bedrag dient ten laatste gestort te zijn vóór 27 FEBR. 2018, met
vermelding ‘afrekening WSTD winter 2018 / je naam’.
>> voor therapeuten & organisaties (met factuur) :
225€ * excl. BTW – incl. catering, materialen, begeleiding, locatie
Geef me aub asap bericht als je met factuur wil deelnemen, met vermelding van je
bedrijfsgegevens. Gelieve het volledige bedrag te storten uiterlijk 30d na factuurdatum
met opgave factuur nr.

Annulatie
voorwaarden

•
•

Annulatie kan enkel schriftelijk via mail. We houden rekening met uw
verzenddatum.
ingehouden kosten bij annulatie:
o t/m 1 kalendermaand voor workshop: 50€ admin. kosten
o t/m 14 dagen voor workshop: 100€ admin. kosten
o t/m 7 dagen voor workshop: 195€ admin kosten,
m.a.w. uw bijdrage wordt niet terug betaald.
OF u neemt een volgende keer deel (in overleg - binnen ‘t werkjaar)
OF u zoekt zelf iemand anders om in uw plaats deel te nemen

WORDT VOORZIEN *
Begeleiding

Catering

Tekenmateriaal
Ter plaatse

Extra service

-

Pauzes: Incl. koffie, thee, water met gezonde versnapering
Lunch: Breng je eigen lunchpakket mee.
Er zijn ook gelegenheden in de buurt om broodjes ea te kopen.
- Diverse soorten papier (afh. fase)
- wateroplosbare inkt of verf (niet toxisch, met min. aan geuroverlast)
- tekenborden en linorollers
- mixed media materiaal
- div. wateroplosbare lijmen …
-

Breng zelf mee !!

Voor en tijdens retraite in groep.
NIEUW: mogelijkheid tot individuele coachsessie à 20min/pp

-

herinnering via sms
toegang tot div. Facebook Touch Drawing Groepen (BE/NL - USA) waar elkaars
werk discreet gedeeld wordt, tips gegeven, ...
technische info ivm materialen (op aanvraag na workshop)
inzicht boeken, ea.. ter plaatse
optioneel: aankoop materialen in stock – op aanvraag !
o wateroplosb. drukinkt (pruisisch blauw, gebrande sienna , zwart )
o beukenhouten dubbel vingerlabyrint 45€/st
je eigen lunchpakket en/of versnaperingen
Huisslofjes of dikke sokken !!
je art journal en/of reflectie schrift, schrijfgerief
schilder schort of oude kleding
grote kaft om je tekeningen mee te nemen
Eventueel fototoestel om tussentijdse foto’s te maken van je eigen werk

PROGRAMMA RETRAITE … wat kun je verwachten
voorkennis
Om deel te nemen is geen voorkennis vereist.
Wel bereidheid om in stilte en openheid je eigen proces aan te gaan met respect en
discretie voor de andere deelnemers en hun proces.
Vrijblijvende
voorbereiding

Ter voorbereiding ontvang je na inschrijving enkele creatieve oefeningen om je
mentaal/emotioneel voor te bereiden op de retraite:
oa info en suggesties om tekenend en/of schrijvend te reflecteren.

Tijdens 2daagse

dag 1 : creatief proceswerk:
•
•
•
•
•
•

kennismaking & persoonlijk thema creatief verkennen
demonstratie touch drawing
2 Touch Drawing sessies in stilte waarbij ieder zo'n 40 à 60 tekeningen maakt
individuele schrijfreflectie per sessie door intuïtief en meditatief 'flow schrijven'
gezamenlijke afronding
NIEUW: mogelijkheid tot indiv. gesprek à 20min/pp op dag 1 of 2

dag 2: verdieping en voltooiing eigen proces
•
•
•
•
•

Naverwerking
(thuis)

aankomen met meditatie
algemene info & demonstratie mixed media verwerking van touch drawing
persoonlijke selectie van de werken en creatieve verdieping
persoonlijke afronding met schrijfreflectie
gezamenlijke afronding door fenix ritueel en getuigenronde.

Resterende tekeningen en inzichten verwerken naar eigen tempo en inzicht
Deelnemen in div. communities Touch Drawing via besloten Facebook groepen
Verder zetten creatieve oefeningen die voor of tijdens de workshop aan bod kwamen.

