
Overzicht  workshops  en trainingen 
  
 Workshops  
 
 Meditatie & Dagboekschetsen >>>> 

 
Voor ieder die gereedschappen zoekt om innerlijk balans te  
houden en deze combi aanspreekt, ervaring is niet nodig 
Data: do. 6 febr. - 6 mrt. - 3 en 17 april 
Tijd:   19.30 – 21.00 uur 
Kosten: € 100,00, voor 4x incl. materialen en thee 
  
  

Workshop geïnspireerd door 100wasser >>>> 
Voor ieder die nieuwsgierig raakt naar  
deze werkwijze, schilderervaring is niet nodig 
Datum: vr. 14 febr. basis 
            vr. 4 april   vervolg 
(na de basis of andere ervaring met deze schilderwijze) 

Kosten:  €  58,00 incl. materialen, koffie en thee 
 
 
Workshop Glasmozaïek >>>> 

 
De transparantie van glas, kleuren die door elkaar heen spelen, lichtval, 
bouwen met brokstukken ….. glas heeft iets fascinerends 
Datum: vr. 21 maart 
Tijd: 13.00 – 16.30u. 
Kosten:  €  58,00 incl. basismaterialen, koffie en thee, voor het glas wordt  
afhankelijk van het gebruik en de eigen bijdrage in glas, een prijs bepaald. 
 
Open werkplaats >>>> 
voor ieder die een werkstuk wil maken  
vanuit eigen thematiek en proces 
Data:  21 febr. - 12 april - 23 mei 
Tijd:  13-16.30u. 
Kosten: € 72,- 
 
Trainingen 
 
trainingsdag  
Beeldende werkwijzen in rouwbegeleiding en therapie >>>> 
Maakt de vertaalslag van eigen ervaringen met beeldend werk naar toepassingen in je werk. 
Vr. 14 maart 
Tijd: 10-17u. 
Kosten: € 120,00, incl. materialen, koffie/thee, excl. lunch 
Certificering: SKB, 12 studiepunten 
 
 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Meditatie_en_Dagboekschetsen_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_100wasser_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Glasmozaiek_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Glasmozaiek_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_werkdag_beeldende_werkwijzen_menu.htm


Themadag Grenswerk >>>> 
 Deze dag starten we met het praktisch in beeld krijgen van de eigen begrenzing, dan  
grenzen in verschillende dynamieken bij cliënten adhv. casuïstiek en ook de werking  
van grenzen in de hulpverleningsrelatie. We werken oa. adhv. het boek In en om mij,  
van Nick Blaser 
Vr. 16 mei  
Tijd: 10-17u. 
Kosten: € 120,00, incl. materialen, koffie/thee, excl. lunch 
Certificering: SKB, 12 studiepunten 
 
welkom 

Clara Velema 
www.rituelenwerkplaats.nl 

Rituelen is spelen is doen 
Rituelen markeren een gebeurtenis en geven betekenis  

 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_themadag_grenswerk_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/

