
Cursus Boetseren door Afke Roggeveen
Maandag 20, 27 januari, 3, 10, 24 februari, 2 maart

Wij verdiepen ons deze cursus in het thema ‘metamorfose’. Wat betekent dit omvormingsprincipe?
Hoe kunnen we dit in klei tot uitdrukking brengen? We gaan stapsgewijs onze eigen
metamorfosereeks boetseren. Aan de cursus kan zowel met en zonder boetseerervaring
deelgenomen worden. (Voor meer info zie website)

Tijd: 10.30-12.00 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 90,-
Aanmelden: Afke Roggeveen, info@afkeroggeveen.nl

Antro-café: op vrijdag 31 januari, 28 februari en 27 maart

Gastvrouw: Marijke van der Veen en Gerda van Haften

Tijd: 10:30-12:00 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: gratis

Lezing ‘De ontwikkeling van de Egyptische tempel tot aan het
Goetheanum’ door Pieter van Ree
Maandag 10 februari 2019

Tempelbouw als beeld van de mens
Tempels en kerken weerspiegelen door hun vormgeving hoe het religieuze beleven van de mensen
door de tijden heen veranderd is. Indirect geven ze daarmee ook een beeld van de menselijke
bewustzijnsontwikkeling. (Voor meer info zie website)

Tijd: 20:00-21:30 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 10,-

Workshop Spreekkunst door Sjaak Bont
Maandag 24 februari, 2 en 9 maart 2020

Speken in het openbaar, verhalen vertellen, poëzie spreken, creativiteit.......
In deze workshop beoefenen we de techniek van het spreken, om zo de inhoud van het
gesprokene beter en meer tot zijn recht te laten komen. (Zie website voor meer info)

Tijd: 20:00-21:30 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 45,-
Aanmelden: james@jamesbont.nl of 06 23022061



Cursus euritmie ‘Spreuken en gedichten over Licht’ met Eva Ouwehand
Dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7, 14 april 2020

Op weg naar Pasen, als de zon aan kracht wint, gaan we aan 't werk met gedichten en spreuken
over licht. We onderzoeken o.a. het geheimzinnige vijfvoudige licht uit het laatste deel van de
Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 75,- voor de cursus
Aanmelden: evaouwehand@hotmail.com

Lezing ‘Oude en nieuwe mysteriën’ door Sebastiaan de Vries
woensdag 18 maart 2020

Na het Mysterie van Golgotha zijn de mysteriën wezenlijk veranderd. Het menselijk bewustzijn
heeft enorme veranderingen ondergaan en gaat zich nog verder ontwikkelen. Centraal hierbij is de
ontwikkeling van het ik en de bewustzijnsziel, en de rol van Christus als initiator. Daarbij is het
dagelijks leven tot mysterieplaats geworden waarbij veel mensen gebeurtenissen meemaken met
inwijdingskarakter. (Voor meer info zie website)

Tijd: 20.00-21.30 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 10,-

Cursus pastel tekenen ‘Van voorjaarslandschap tot voorjaarstuin’
door Arja Vossen
Donderdag 19 en 26 maart en 2 en 9 april 2020

In deze cursus gaan we met soft pastel in prachtige voorjaarskleuren het landschap en de tuin
tekenen. Met soft pastel kan je zowel schilderachtig als tekenachtig een mooie voorjaarsstemming
creëren. Het is heerlijk om met pastel krijt de werken, het geeft ontspanning en energie.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom!

Tijd: 20.00-21.30 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 60,-
Aanmelden: cva.programmagroep@gmail.com

Voorstelling ‘De Peetzoon’ een verhaal voor Pasen door Manjo Joosten
Woensdag 1 april

Tolstoi heeft het vermogen beleving van sprookjesachtige beelden te koppelen aan inzicht. In dit
verhaal krijgt de peetzoon de opdracht van zijn peetvader net zoveel kwaad uit de wereld te halen
als hij heeft veroorzaakt. (Zie website voor meer info)

Tijd: 20:00-21:30 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 15,-



Lezing ‘De Bhagavad Gita, de Paulusbrieven en de Filosofie van de vrijheid’
door Willem Daub
Woensdag 15 april 2020

In deze voordracht wordt geprobeerd een doorlopende lijn in 3000 jaar wijsheidsgeschiedenis en
individualiteitsontplooiing beleefbaar te maken. Een daarop volgend practicum is een uitnodiging
om het instrument te ontwikkelen, waarmee we zelf actief in dit ontplooiingsproces werkzaam
kunnen worden. (Zie website voor meer info.)

Tijd: 20.00 tot 21.00 uur • Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 10,-

Tweeluik ‘Waarom zingen vogels en wat betekent dat voor ons?‘
door Wolter Bos
Vrijdagavond 1 mei 2020 lezing; Zaterdagochtend 2 mei excursie

Het is een misvatting te denken dat vogels zingen om een doel te bereiken, om wijfjes te lokken en
concurrerende mannetjes te verjagen. Met alle respect voor de grootheid van de evolutie-idee, hier
zat Charles Darwin op een dwaalspoor. In de lezing onderzoeken we wat fenomenologie en
antroposofie ons over vogelzang kunnen leren. De volgende dag is er een excursie om
vogelgeluiden te beluisteren en te beleven. Je kunt de lezing bijwonen zonder mee te gaan met
de excursie, maar niet omgekeerd. Voor de excursie is opgave noodzakelijk, omdat er een
maximaal aantal deelnemers is. (Zie website voor meer info.)

Tijd: 20.00-21.30 uur lezing en zaterdag van 10.00-12.30 uur excursie.
Locatie: Van Dam Huis • Kosten: € 10,- voor de lezing en € 15,- voor de excursie.
Aanmelden: cva.programmagroep@gmail.com

Spraak workshop ‘Faust door mij heen laten spreken’ door Agnes Zehnter
Vrijdag 15 mei en Zaterdag 16 mei

Faust, de strevende en zoekende mens, dat zijn we allemaal.
Welke dimensies Goethe in zijn drama thematiseert zullen we aan de hand van zijn inspirerende
taal actief sprekend onderzoeken.
In welk ritme spreken de heksen, de nimfen? Met welke taal de elfen, in de zogenaamde Ariël
scene aan het begin van Faust 2?
N.a.v. de Faust opvoeringen in het Goetheanum in de zomer van 2020, zullen we, uit de verkorte
versie (9 i.p.v. 17 uur), enkele teksten nemen om samen aan te werken.

Tijd: vrijdag 19.30-21.30 uur, zaterdag 9.30-16 uur • Locatie: Van Dam Huis
Kosten: € 75,- (incl. koffie, thee en soep op zaterdag)
Aanmelden: evaouwehand@hotmail.com


