De kunst van het leven
13-dec

14-dec

15-dec

16-dec

Programma
Aankomst
Verhalen met Anne van Delft
Diner maken en nuttigen
Documentaire met Ella de Jong
Discussiëren met Jan Boon
Rondje Wijk aan Zee
Diner maken en nuttigen
Verhalen met Anne van Delft
In stilte met Paulien Pinksterboer
Achter de façade; Kunst in Wijk aan Zee
Diner maken en nuttigen
Livemuziek in Sonnevanck
Surrealistisch tekenen met Rien Doorn
Afsluiting met lunch

14 uur
15.00-17.00 uur
17.00-20.00 uur
20.00-21.30 uur
10.00-13.00 uur
14.00-15.30 uur
17.00-20.00 uur
20.00-21.30 uur
10.00-13.00 uur
14.00-16.00 uur
17.00-20.00 uur
21.00-24.00 uur
10.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur

Bedankt voor je inschrijving en belangstelling!
13 – 16 december 2016
“De kunst van het leven”
Vier dagen, vier ervaringen.
Informatie: Ella de Jong 06-41504586 info@alaella.eu
Locatie: Nivon Natuurvriendenhuis de Banjaert
Burgemeester Rothestraat 53A
1949 CC Wijk aan Zee

De kunst van het leven
Anne van Delft, verhalenverteller, komt de eerste dag aan het woord, zij vertelt en laat u zelf uw
verhaal vertellen. Een dag verhalen ontdekken en verhalen maken.
In ons collectief geheugen leven vooral sprookjes over jonge helden, met de slotzin ‘Ze leefden nog
lang en gelukkig…’ Maar dan gaat het leven verder.
Anne: Ik vertel in het theater maar ook in musea, in bedrijven, op conferenties of
buiten in het open veld. Meestal zijn mijn optredens maatwerk. Ik maak verhalen in
opdracht, variërend van een persoonlijk verhaal voor een gouden huwelijk tot een
verhaal voor een grote organisatie. Ook vertel ik verhalen uit de wereldmythologie,
eeuwenoude verhalen die vaak verrassend actueel zijn.
www.annevandelft.nl
Ella de Jong laat u een documentaire zien; Rivers and Tides. Een bijzondere film over en met
landschapskunstenaar Andy Goldsworthy. Je kijkt nooit meer hetzelfde naar de natuur………Tijdens
de kunstwandeling, achter de façade, komt de kunst in Wijk aan Zee tot leven met onder andere een
bezoek aan het beeldenpark een Zee van Staal.
Ella: ik hou van kunst, filosofie en discussies. Ook noem ik mijzelf een
organisatietalent. Toen mij gevraagd werd om een vierdaagse
bijeenkomst te bedenken voor het natuurvriendenhuis de Banjaert kwam
alles samen. Ik geloof dat we een mooie midweek hebben bedacht!
Jan Boon, econoom, gaat met u het boek ‘ Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’
bespreken en bediscussiëren. Hoe is het toch mogelijk dat de mensen waar we overduidelijk niet
zonder kunnen - vuilnismannen, politieagenten, verplegers - zo slecht verdienen, terwijl
onbelangrijke, overbodige of zelfs schadelijke bankiers, lobbyisten en consultants veel beter boeren?
Jan: Volgens een oud Chinees gezegde heeft een mens twintig jaar om kennis te
verkrijgen, twintig jaar om ervaring op te doen en twintig jaar om de levenservaring
door te geven. Na 35 jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben als ondernemer,
manager en bestuurder heb ik mijn visie op leiderschap voor een groter publiek
toegankelijk gemaakt in het boek ‘Waarachtig Leiderschap’.
Met Paulien Pinksterboer gaat u op verkenning in – en naar stilte.
Paulien: Naast individuele haptotherapie geef ik sinds begin 2014 meerdere
malen per jaar de korte cursus Praktisch Mediteren, op diverse locaties in de
regio. Haptonomie is voor mij ‘de kunst van het voelen’, maar meer nog: de
kunst van het volledig, met huid en haar, waarnemend met al je zintuigen in het
moment aanwezig zijn, verbonden met de wereld om je heen.
www.haptonomie-time-out.nl
Rien Doorn neemt u op de laatste dag mee in zijn denkwereld en laat u surrealistisch tekenen. Alles
wat u de laatste paar dagen heeft gezien, gehoord en gevoeld kunt u kwijt in een tekening. Een
aandenken om mee te nemen en bij stil te staan aan wat u allemaal heeft meegemaakt en ervaren.
Rien: Surrealistisch denken, wat is dat? Surrealistisch denken is voor mij het
loslaten van conceptueel denken. Surrealistisch denken betekent ook leren
vertrouwen op je intuïtie, op je instincten, ook als dit in tegenspraak is met wat je
geacht wordt te denken. Tekenen is een uitstekende manier om het surrealistisch
denken uit te voeren en door dat te doen wordt het surrealistisch denken zelf
gestimuleerd. www.riendoorn.com
Met dank aan de medewerking van natuurvriendenhuis Banjaert en hun vrijwilligers.
Locatie: Nivon Natuurvriendenhuis de Banjaert
Burgemeester Rothestraat 53A
1949 CC Wijk aan Zee

