BODY, SOUND & SENSES
maandag 3 - zaterdag 8 augustus 2020

Een zintuiglijk ontdekken van lijf, stem en klank
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Château Cortils, een kleine week lang
een veilige speelplaats voor lijf en stem.

De cursus Body, Sound & Senses biedt een veilige omgeving
waarin waarneming en lichaamsbewustzijn centraal staan.
Ervaren docenten zullen je - ieder vanuit de eigen expertise begeleiden op deze ontdekkingstocht.
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Dagelijkse yogasessies Rosa Gunneman
je energiesysteem laten stromen
Sensitief ademen en zingen Henk Gunneman
verbonden zijn en aangeraakt worden door (je) klank
Stemexpressie Johannette Zomer
lijf en woord als anker voor je stem
Horen zien voelen Mieke Wouters
Van hoofd naar lijf naar gronding

De cursus is ook geschikt
voor NIET-zangers ! Voor hen
zal de nadruk liggen op het
waarnemen van en
verbonden raken met je lijf.

Op Château Cortils, Blegny,
in de Belgische Voerstreek

Verrijk, verfijn, verdiep & ervaar!

Globale dagindeling

Lesaanbod

07.30
09.00
10.00
12.30
14.00-16.30
18.30
20.00

ROSA
6 yogasessies
JOHANNETTE 2 ochtendsessies - groepsles
2 privézanglessen –
in kleiner groepsverband
HENK
2 ochtendgroepslessen,
2 middagsessies in kleiner verband
MIEKE
1 ochtendsessie
1,5 avondsessie

yoga
ontbijt
ochtendsessie
lunch
middagsessie
diner
avondsessie

Repertoirekeuze is vrij, maar aanbevolen wordt repertoire te kiezen wat je heel goed
beheerst, zodat alle aandacht naar aanwijzingen van Johannette en Henk kan gaan. Op
zaterdagmiddag organiseren we een kleine presentatie, geheel vrijblijvend, waarin we
op ongedwongen wijze de persoonlijke ontwikkeling van een ieder met elkaar delen.
Kosten (prijzen zijn inclusief 21% BTW):
€ 925,00 deelname met volpension, gedeelde kamer
€ 465,00 partnerdeelname en volpension
€ 180,00 toeslag eenpersoonskamer
EXTRA AANBOD: Naast de reguliere groepssessies worden er ook weer privésessies aangeboden die men in de vrije tijd kan bijboeken.
Even een moment van verdieping of ontspanning voor jezelf met een eigen Yogales, Voetzoolreflex- of Aroma-touchtherapie-sessie!
De professionals uit het BSS-team kunnen dit,
speciaal voor deze cursus, tegen een gereduceerd tarief aanbieden (€ 30,00 per uur, contant te voldoen).
Voor verdere informatie en/of aanmelding:
info@zomeracademiezutphen.nl
of bel Tineke Haveman: 06-414 970 89.
N.B. geef bij aanmelden aan of je
vegetarisch of glutenvrij wilt eten.

Een Zomer Academie Zutphen project
www.zomeracademiezutphen.nl

ROSA GUNNEMAN
...gediplomeerd yogadocente, zal elke ochtend
een yogasessie leiden.
Deze sessies zullen bestaan uit een korte meditatie, ademhalingsoefeningen, meditatieve bewegingen en
poses. In deze sessies ligt de nadruk op het
vergroten van lichaamsbewustzijn, ontspanning van lichaam en geest en meridiaanstrekkingen voor meer vitaliteit.
HENK GUNNEMAN
...tenor, koordirigent en Pansori Living
Sound Therapeut zal adem, klank/zangsessies verzorgen geïspireerd
op de Lichtenberger methode en Pansori Living
Sound. Met hem gaan we
werken aan stem en klank
in verbinding met lichaamsbewustzijn. Hoe
ervaar je klank, wat kun je ontdekken als
je dieper gaat luisteren en voelen... Welke
gebieden in je lichaam kunnen zich nog
meer openen voor klank... Via welke zintuigen neem je waar en misschien ontdek
je waarnemingsmogelijkheden op een dieper niveau dan je gewend bent via de vijf
bekende... Diverse oefeningen in groepsen kleiner verband komen aan bod, binnen
maar ook buiten in de natuur, een verdiepingsreis in het ervaren van jezelf als klankwezen.
Mieke Wouters
….horen, zien, voelen. Van hoofd naar lijf
naar gronding. Taal verschaft ons vrijheid en

geeft kleuren op ons vocale, sociale palet om ons
mee uit te drukken. Tegelijk staat onze traditionele
taal van “goed en slecht”,
van “juist en fout”, van
“normaal en abnormaal”
vaak in de weg om contact te maken met
ons ware zelf. Tijdens de lessen met Mieke
wordt de focus gelegd op “gevoelens en behoeftes”
om
interactief
en
ervaringsgericht tot een taal van het hart te
komen. Dat helpt ons te gronden zodat we
weer fluitend (en al babbelend of zingend)
verder kunnen.
JOHANNETTE ZOMER
...sopraan, zal stemcoaching geven, zowel
privé als in groepsverband.
Bij haar zal de nadruk op
tekst en tekstexpressie liggen en gaan we ervaren
hoe dit samen met de
adem kan zorgen voor een
perfecte balans in het lijf,
waardoor zingen natuurlijk en vanzelfsprekend gaat worden.
TINEKE HAVEMAN
...is intermediair tussen
koren, orkesten en solisten
bij 10Vocaal en organiseert sinds een jaar of zeven samen met Johannette allerlei cursussen en masterclasses bij
de Zomer Academie Zutphen. In Blegny zal
Tineke met haar maaltijden al onze zintuigen
op scherp zetten; zij is tevens aanspreekpunt
voor allerlei praktische zaken.

Verrijk, verfijn, verdiep & ervaar!

