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25 september : Lezing door Matthias Rozemond en Kees Veenman  
over Rembrandt  
 
In deze lezing komen we meer aan de weet over de relatief onbekende 
jonge Rembrandt. Hoe vond hij als molenaarszoon zijn weg in het 
schildermilieu? Tevens gaat Matthias Rozemond dieper in op verschillende facetten 
van zijn roman “Het spel van licht en donker” die hij schreef naar aanleiding van het 
Rembrandt-jaar 2019. Dit boek zal te koop zijn. 
 
Kees Veenman vertelt over hoe Rembrandt kleur inzette bij zijn schilderen, dit 
wordt bijzonder mooi zichtbaar in Het joodse bruidje. Vanuit Goethes kleurenleer is 
bij elke kleur een gebaar te vinden dat karakteristiek is voor die kleur.  
 
Tijd: 20:00 – 21:45 uur (uitgebreidere info op www.antroposofiehaarlem.nl) 
Locatie: Van Dam Huis 
Kosten: €10,-  
 

 

16 oktober : Lezing door Sebastiaan de Vries over 
 “Het mysterie van het kwaad en de ontwikkeling van de mens”  
 
Op deze avond gaan we in op de esoterische achtergronden van het kwaad en we 
bekijken daarbij de kosmische oorsprong en de werkingen op de mens. Vanaf de 
15e eeuw speelt het kwaad een bijzondere rol en betekenis in de ontwikkeling van 
de mensheid. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de bewustzijnsziel,  
van het ik, de mogelijkheid tot vrijheid. 
 
Tijd: 20:00 – 21:45 uur 
Locatie: Van Dam Huis 
Kosten: €10,-  
 
 
Zaterdag 26 oktober : Landelijke Sprookjesdag 
 
Op deze dag zal het sprookje “Ragebol” in het middelpunt staan. Het is een Noors 
sprookje waar de oude mysteriën uit Noord Europa tot leven komen.  
 
Tijd: 10.00 - 15.45 uur 
Locatie: Van Dam Huis 
Kosten: €25,— over te maken op NL74TRIO 0390 2038 07 tnv Stichting  
de Levensboom onder vermelding van “sprookjesdag Haarlem 2019” 
Programma etc. en aanmelden: zie website www.antroposofiehaarlem.nl 
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Donderdag 7, 14, 21 en 28 november : Workshop door Arja van der 
Vossen “Tekenen met pastelkrijt bij het thema de vier natuurrijken”  
 
We gaan tekenen bij het thema “ de vier natuurrijken”. Met pastelkrijt zetten we dat 
wat typerend is van het mineraal, de plant, het dier en de mens op papier. We leren 
dit in een eenvoudige vorm te tekenen zodat de kleuren van het pastelkrijt goed tot 
zijn recht komen. Door alle kleurmengingen en kleurenovergangen krijgen we een 
levendig beeld en kun je veel plezier beleven aan deze tekentechniek.  
De workshop is zowel voor beginner als voor gevorderden.  
 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Van Dam Huis 
Kosten: €60,-  
 
 
2 december : Adventsviering met Anje Robertson en Rob Westerik  
 
Anje Robertson zal een adventsverhaal vertellen en Rob Westerik zal haar met 
gitaarspel begeleiden. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van 
een sapje en een hapje. 
 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Van Dam Huis 
Kosten: vrijwillige bijdrage  
 
 
 
ANTRO-CAFÉ in het Van Dam Huis  
vrijdag 27 september, 25 oktober en 22 november 
 
Voor iedereen die graag andere mensen wil ontmoeten, die ook ‘iets met 
antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar zijn. 
Onder het genot van een kopje thee of koffie. Met een boekentafel rond een 
thema, in samenwerking met het winkeltje. 
 
Gastvrouw : Marijke van der Veen. 
Tijd: van 10.30 – 12:00 uur. 
Voor meer info zie website: www.antroposofiehaarlem.nl/antro-cafe 
De toegang is vrij. 
 
 

 

Website : www.antroposofiehaarlem.nl 


