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Vrije Academie ’t Pad

Voor Kunsteducatie, Kunstzinnig Hulpverlenen en Holistische Beeldende Kunst

Nieuwsbrief 47 - december 2017
In deze KORTE nieuwsbrief:
Open Dag 14 januari 2018
Informatie over versneld en verkort eerste jaar KIB-1 (aanvang 25 januari 2018)
Opleiding tot Atelierdocent KunstZinnig Werken begint 26 januari 2018
Cursus Filosofie voor de Kunstenaar begint 3 februari 2018
Uitnodiging Stilte Retraite

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 25 februari 2018 naar:
nicole.vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Open Dag 2018 Vrije Academie ’t Pad
Open Dag Zondag 14 januari 2018 vanaf 11.30 uur
Wil jij starten met een opleiding om de
kunstenaar in jezelf te ontdekken en tevens een
creatief en groeizaam leven ontwikkelen?
Wil je mensen inspireren en deel je graag je
opgedane ervaring en kennis van het beeldend
werken maar weet je niet goed hoe?
Op onze opleidingen leer je flexibel te staan in
jezelf, te staan in je eigen leven en onbevooroordeeld te zijn in je omgang met anderen. En natuurlijk ontwikkel jij je beeldend vermogen, en zou
er zomaar een kunstenaar in je kunnen wonen.
Het eerste jaar, KIB-1 kort en snel begint vanaf
25 januari. Schrijf je dan nu alvast in en verzeker
jezelf van een plaats! Doe je dit vóór 28 december 2017 dan krijg je een korting van € 50.
OPEN DAG: Wil je eerst kennismaken? Dat kan
op de Open Dag van 14 januari. Daar leggen we de
structuur van de opleidingen uit en ervaar je een
workshop.

Meld je vrijblijvend aan voor de Open Dag van Vrije
Academie ’t Pad om jezelf te overtuigen dat jouw
talent bedoeld is om te groeien.
Heb je je al aangemeld voor de Open Dag? Dan zie
ik ernaar uit om je op 14 januari in Kesteren in ons
Pad-pand te ontvangen.
11.30 uur welkom met koffie en thee. Na introductie
en workshops is er de mogelijkheid om met één van
de docenten een persoonlijk gesprek te hebben.
Lukt het je niet om naar onze Open Dag te komen?
Vraag dan om een persoonlijk gesprek via vrijeacademiehetpad@gmail.com
Meld je aan via ons contactformulier.
De vroege vogels kunnen voor de deur parkeren. Daarnaast is er veel ruimte aan de overkant
van onze lesboerderij.
Locatie: Boveneindsestraat 27, te Kesteren
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KIB-1 versneld traject of kort
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KIB-1 SNEL vanaf 25 januari 2018
Het is mogelijk om het gehele lesjaar KIB-1 in een versnelde vorm te
volgen. Dat wil zeggen dat je iedere week een lesdag hebt en relatief
wat minder huiswerk dan het gewone eerste studiejaar dat in september
begint. Zo kun je toch instromen in KIB-2 na de zomer.
Docenten: Marjan Raven en Yvonne Bal
Lesdag: Iedere week (totaal 21 lesdagen)
Tijd: 10.00 – 16.30 uur, met een uur lunchpauze.
Prijs: € 2.295
Mentorgesprek: € 85
Administratiekosten: € 45
Bij inschrijving voor 1 december 2017 € 20 korting.
Je kunt in 1 x betalen of gespreid.
Reken op nogmaals één dag in de week voor thuisstudie in de vorm van
bestuderen van het studiemateriaal, creatieve opdrachten en het schrijven van zelfreflectie.
KIB-1 KORT staat gepland vanaf 25 januari 2018.
De verkorte route is geschikt voor wie de kunstzinnige richting wil volgen
of al over enige therapeutische vooropleiding beschikt en / of om andere aanwijsbare redenen over ruim voldoende zelfkennis beschikt. In
dit studietraject komt de grammatica van de beeldtaal systematisch aan
bod. Hierin start je met het ontwikkelen van je eigen beeldende scheppingsvermogen of maak je het vrij.
Aangezien beeldend werken ook alles met jezelf te maken heeft
werkt het ook door in je persoonlijke ontwikkeling.
Dit is een studiejaar dat, indien met goed gevolg afgerond, meteen toegang geeft tot het tweede basisjaar. Als je al wat ervaring hebt met het
begeleiden van mensen kun je met de lesstof meteen zelf aan de slag.
Voor ervaren coaches en therapeuten en trainers die speciaal
PSW willen volgen kunnen na intake eventueel door naar PSW om in
anderhalf jaar af te studeren als Psychosociaal Therapeut Beeldend met
specialisme ACT. Tussen stappen zoals KIB-2 of JIB is ook mogelijk, dit
alles op maat.
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Een intakegesprek is noodzakelijk.
Docent: Marjan Raven
Start: 25 januari 2018, 12 dagen om de 14 dagen.
Tijd : 10.00 – 16.30 uur, met een uur lunchpauze.
Prijs: € 1.395
Mentorgesprek: € 85
Administratiekosten: € 45
Bij inschrijving voor 1 december € 20 korting.
Je kunt in 1 x betalen of gespreid.
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Atelierdocent KunstZinnig Werken
Je zit vol ideeën, je wilt graag mensen
inspireren en deelt graag je opgedane ervaring
en kennis van het beeldend werken. In dit traject
krijg je handvatten om op een gestructureerde,
inspirerende wijze activiteiten op te zetten,
lessen te maken. Je gaat praktisch aan de slag
en leert hoe een idee om te zetten tot een zinvolle kunstzinnige les. We starten heel praktisch
met hoe je een activiteit logisch in elkaar zet,
welke doelen je wilt bereiken en hoe ga je om met
inspiratie en materialen. Vervolgens ga je onderzoeken wat jij te bieden hebt voor de groep. Hoe
breng je over wat de bedoeling is? Hoe motiveer
en inspireer jij de ander? Welke kwaliteiten zet je
daarbij in? Hoe communiceer je met een groep?
Wat heb je nodig om leiding te kunnen geven
aan een groep. Hoe zorg je dat het veilig is voor
je cursisten om zich beeldend te kunnen uiten.

...start januari 2018 bij ’t Pad te Kesteren.

Dit alles ontwikkel je door vooral zelf te doen.
Praktisch aan de slag gedurende de lesdagen.
Leren vanuit de ervaring, waardoor de theorie
helder wordt. Van elkaar, met elkaar. Waarbij
veiligheid, openheid en bereidheid voorwaarden
zijn om te doen waar jij warm voor loopt!
Kernwoorden hierbij zijn, spelen, ontdekkingstocht, ont-moeten, sfeer, materiaal aanbod,
humor, open staan, elkaar inspireren, doen.

Kosten studiejaar 2017-2018: € 1.095
Mentorgesprek: € 85
Docent: Monique van Vugt
Lesdagen: Vrijdag en zaterdag in vier blokken en
één terugkomdag in nader overleg.
Datums: 26 & 27 januari, 23 & 24 februari, 23 &
24 maart en 20 & 21 april 2018
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Inschrijven via de website.
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Cursus: Filosofie voor de kunstenaar
Praktische filosofie als een handvat richting autonoom kunstenaarschap
Filosofie is een methode die onmisbare handvaten geeft aan autonome kunstenaars (in opleiding). In deze cursus zullen we deze praktische,
filosofische handvaten gaan bekijken en vooral
ook: ervaren en toepassen.
Deze cursus is geen cursus beeldende kunst,
maar ook geen theoretische cursus kunstfilosofie. In deze cursus gaan we expliciet niet op
zoek naar een begrip of een verklaring voor
kunst of naar antwoorden op de vraag ‘wat is
kunst’. In plaats daarvan wordt filosofie in deze
cursus ingezet als een methode, die de kunstzinnige houding van de autonome kunstenaar en
de beeldend therapeut verdiept en versterkt.
Kunst is net als filosofie een uiting van de manier waarop je als denkende kunstenaar of als
artistiek filosoof naar de wereld kijkt. Dit perspectief op de wereld ligt verankerd in onze manier
van denken, en hier is een hele geschiedenis
aan verbonden. In deze cursus komen verschillende stappen in deze ontwikkeling van denken/
kijken aan bod, en wordt filosofie direct gekoppeld aan de kunst: door na te denken, door te
kijken en door zelf te ervaren.
Een cursusdag bestaat telkens uit een filosofisch deel dat aan de hand van kunstzinnige
opdrachten verwerkt en ervaren wordt. Hiervoor
brengt eenieder zijn eigen materiaal mee (materiaallijst wordt vooraf meegedeeld). Tijdens
elke cursusdag zal een andere filosofische
stroming centraal staan. In deze reeks van vier
cursusdagen zullen we ingaan op thema’s uit de
hedendaagse filosofie die van belang zijn voor
de hedendaagse kunstenaar: de ethische relatie
tot de wereld volgens Levinas, de fenomenologie van Heidegger, levenskunst volgens Pierre
Hadot en het existentialisme van Nietzsche en
Sartre. Elk thema dient als ingang tot een onderdeel van het autonome kunstenaarschap.

Vrije Academie ’t Pad

Beeld van Marlene Dumas, als uitdrager van
de ethiek van Emmanuel Levinas?
Voor kunstenaars (in opleiding), filosofen en
filosofisch geïnteresseerden. Achtergrond in
filosofie of het maken van kunst is niet noodzakelijk. Openheid om je perspectief te vergroten,
te reflecteren op je eigen kunstenaarschap en je
handen uit de mouwen te steken wel.
Docent: Nicole des Bouvrie. Nicole heeft een
PhD in ‘filosofie, kunst en kritisch denken’. Ze
werkt als filosofisch onderzoeker aan de universiteit van Brighton en geeft lessen kunst/filosofie
op de Vrije Academie ’t Pad, waar ze tevens
scriptiebegeleider is en lid is van de eindexamencommissie voor de opleiding Holistische
Beeldende Kunst.
Lesdagen: 3 en 17 februari, 3 en 17 maart 2018.
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Kosten: € 495 inclusief syllabus
Materialen: inclusief papier, exclusief overige
materialen zoals kleurpotloden, bijenwaskrijt,
pastel- en oliepastelkrijt, deze zijn eventueel in
het winkeltje bij ’t Pad te koop. Exclusief lunch,
inclusief koffie en thee.
Plaats: Kesteren, Boveneindsestraat 27
Cursus gaat door bij tenminste vijf deelnemers.
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Pinterest
Een mooie manier om inspiratie bijelkaar te
houden, om beelden bijelkaar te zetten, te bewaren en op een inspirerende manier terug te
kunnen kijken, wordt geboden door pinterest.
Een gratis website, waar je ‘borden’ aan kunt
maken over thema’s en daar losse beelden en
citaten bijelkaar kunt brengen. En kunt delen.
Wil jij ook inspiratie opdoen, of misschien wel
inspiratie delen? Vind nu Vrije Academie ’t Pad
ook op Pinterest terug...
https://nl.pinterest.com/vrijeacademiehetpad/
boards/

Allerlei
Aftrek studiekosten
Wist je dat de belastingaftrek voor studiekosten
in ieder geval tot 2019 behouden blijft? Een goed
moment dus om dit jaar al aan een opleiding te
beginnen, of een verdiepende cursus te volgen!
Bron: website voor belangenbehartiging

Alumni!
Graag zouden we meer ruimte op de website
inruimen voor alumni. Wil jij ook vermeld worden,
met link naar je eigen website? Stuur dan een
berichtje met wat informatie over jezelf, een foto
van een werk of van jezelf. Graag naar:
nicole.vrijeacademiehetpad@gmail.com

Alle nieuwsbrieven
Nog eens teruglezen in oude nieuwsbrieven?
Sinds kort zijn de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren allemaal op de website te lezen:
vrijeacademiehetpad.nl/nieuwsbrieven/

Verbind - deel - inspireer
Als eerst op de hoogte zijn van nieuwtjes en
aankondigingen? Volg ons dan ook op Facebook
en LinkedIn! Met regelmatig leuke artikelen over
de rol van kunst in het leven, nieuwe ontwikkelingen in educatie, hoe kunst ingezet kan worden
in het therapeutisch proces, en nog veel meer.
Facebook: Vrije Academie ’t Pad
LinkedIn: Vrije Academie ’t Pad
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Stilte Retraite
Retraite om je te bezinnen op het nieuwe jaar.
Samen stil zijn, alleen Zijn, yoga en meditatie
beoefenen, lezen, wandelen, mantra zingen en
ook is er eventueel gelegenheid om te schilderen
om zo meer verbonden te raken met het wezenlijke, de Stilte in jezelf.
Op een fijne, rustgevende plek in spiritueel
centrum “De Leonardushoeve” nabij Venlo,
Limburg met heerlijke vegetarische maaltijden.

Info / aanmelden:
Winifred Wegener, 06-46325878, info@wyomas-studio.nl (website)
Yvonne Bal, 06-44066083, yvonnebal@zonnet.
nl
Vrijdag 12 januari vanaf 17:00 uur t/m zondag 14
januari 2018 17:00 uur.

Kosten: € 297,50 incl. btw, alles inbegrepen, op
basis van tweepersoonskamer Toeslag éénperOnder leiding van Winifred Wegener en Yvonne soonskamer € 35,00 incl. btw.
Bal, beiden Dru- Hatha yogadocent.
Minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers
Sluitingsdatum inschrijving 20 december 2017
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Oproep Nieuwsbrief
Graag ontvangen we al jullie ervaringen, reflecties, foto’s en ideeën voor de
volgende nieuwsbrief, uiterlijk 25 februari 2018!
Boekverslagen, museumbezoeken, reflecties, gedichten, ervaringen,
alles is welkom! Graag tekst in een word-bestand of in de mail zelf
aanleveren, en alle foto’s als los bestand bijgevoegd in jpeg of png
formaat. Alvast bedankt, en ik zie uit naar jullie bijdragen!
Nicole des Bouvrie
nicole.vrijeacademiehetpad@gmail.com
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