10 – 19 september 2018

Schilderend op verhaal komen…

Ruimte voor nieuw perspectief…
Met: Gerard W. Rietbergen en Sarah Goudsmit

9 nachten incl. reis

€ 1.125,-

We gaan deze week aan de slag om met veel ruimte, speelsheid,
vanuit verschillende gezichtspunten naar een vraag of thema van je leven te kijken.
Hoe ziet het eruit vanuit verlangen, de ander, de ziel, vanuit de verte, dichtbij?
Welke kleuren passen erbij, is het zacht of hard. Welke vormen komen in je op,
rond, scherp, grillig, open, gesloten? Via verschillende werkvormen en materialen,
schetsend, schilderend, schrijvend, wandelend en luisterend naar verhalen komen
we tot nieuw perspectief……!

Prachtige kleuren in september in de Zwitserse bergen nodigen uit om een nieuw perspectief
zowel op papier / doek als in jezelf te ontdekken én te onderzoeken. Negen dagen ( inclusief
3 vrije wandel dagen ) gaan we op zoek naar onze eigen schat met de natuur als
inspiratiebron. Wat wil zich aan jou tonen als je met je hart kijkt naar het landschap rond het
schitterend gelegen Hotel Kurhaus Val Sinestra? Hoe kom ik bij mijn eigen schilderstijl, wat
wil ik tot uitdrukking brengen? Wat is de essentie van mijn verhaal ?
www.sinestra.ch

Neem je iemand mee dan krijgen jullie beiden een korting van € 25,00.
Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 16 deelnemers.
Aanmelden en/of aanvullende informatie vragen aan:
Sarah Goudsmit
Levenscoach & verhalenverteller
www.sarahgoudsmit.nl
Gerard W. Rietbergen
Beeldend kunstenaar & docent
www.gerardrietbergen.nl
Aanmelden:
gwrietbergen@gmail.com
( +31 ) 06 47 350 698

Sarah is van oorsprong vrijeschoollerares en werkt sinds 2000 als levenscoach. Ze heeft een passie voor verhalen – zowel uit
boeken als uit het dagelijkse bestaan – en voor schilderen.
Uit de verhalen haalt ze thema’s die licht kunnen werpen en bemoedigen op het levenspad. In 2010 ontmoette Sarah Gerard en
is bij hem gaan schilderen. Een inspirerende samenwerking in het geven van cursussen heeft zich de laatste 7 jaren ontwikkeld.
Gerard is geschoold door Haagse- en Rotterdamse Kunstacademies. Enkele jaren Vrije Hogeschool in Driebergen.
Gaf gastcolleges op VPA Helicon. Exposeert zelf en geeft 30 jaar korte en langere schets- en schildercursussen/workshops in
binnen- en buitenland. Voor particulieren en bedrijven. Geïnspireerd door de verbeeldende gedachte dat we onze verhalen
leven én ons rijke innerlijk blijvend vernieuwen. Door écht kijkend – te doen doen…Gelijktijdig.

