Nieuwsbrief Atelier Lyts Bûthús januari – maart 2019

Beste mensen,
Allereerst voor een ieder de beste wensen voor 2019 !
In deze nieuwsbrief informatie over het workshop- en scholingsaanbod van Atelier Lyts Bûthús.
In het aanbod van de ééndaagse teken- en schilderworkshops starten we dit jaar met Model- tekenen
en schilderen. We vervolgen de plezierige samenwerking met de Folkshegeskoalle met de
vijfdaagse workshop tekenen en schilderen vanuit beweging èn de vijfdaagse training Haptische
vaktherapie beeldend.
Workshops op Terschelling
Vijfdaagse training Haptische vaktherapie beeldend voor professionals
Een Tastzintuiglijke benadering voor professionals in zorg en onderwijs Tastzintuiglijke Beeldende
Therapie (TBT). Genoeg tijd, rust en ruimte voor je eigen beeldend proces en reflectie. Nieuwe
indrukken, werkvormen en ervaringen opdoen. Je kunt je op deze manier verdiepen in je vak en de
effectiviteit van het medium. Uitwisselen met collega's: sparren over de mogelijke toepassingen
voor de eigen doelgroep en werkomgeving. Dit alles op een prachtige locatie en een inspirerend
eiland.
De workshop bestaat uit 8 dagdelen van zondagavond 2 tot en met vrijdagochtend 7 juni Contact uren 24 uur (excl. pauzes).
Maximaal aantal deelnemers 8-10. Accreditatie door de SRVB en de NVPA 24 punten. Voor meer informatie:

http://www.protacte.nl/atelierlytsbuthus/index.php/training
Vijfdaagse workshop tekenen en schilderen vanuit beweging
Deze vijfdaagse workshop van dinsdagavond 13 tot en met zondagochtend 18 augustus is een
inspirerende mix van tekenen en schilderen naar de waarneming, op locatie dan wel meer
abstraherend: maar vooral vanuit beweging en expressie. Voor meer informatie kijk op
https://www.protacte.nl/index.php/nl/workshops Aanmelding: www.folkshegeskuolle.nl of neem contact op met
sitageerling@gmail.com , dan wel 06-22251701

Workshops Modeltekenen en schilderen
In deze ééndaagse workshop tekenen en schilderen naar model gaan we in de ochtend aan de slag
met tekenen en werken we toe naar het schilderen in de middag. Er wordt structuur geboden: snelle
korte standen, links- en rechtshandig tekenen en schilderen, zowel naar bewegend als staand model.
Het accent ligt niet zozeer op 'mooi' maar meer op de eigen (vrije) expressie en tekenbeweging.
Data: zaterdag 17 februari en zaterdag 24 maart. Van 1000 tot ± 1600 uur. Kosten 65 euro incl. model, teken- en schetsmateriaal,
acrylverf, koffie, thee en soep. Ander schilder materiaal zelf meenemen of in overleg aanwezig. Aanmelden: via de mail of
telefonisch: 06-22251701 en graag voor 10 februari, resp.17 maart.

Eendaagse Studio TBT Workshops
In het scholingsaanbod van de eendaagse Studio TBT workshops zijn er onder meer
introductiedagen over de Clayfield Therapy (Trauma healing) van Cornelia Elbrecht; een
sensorische en haptische benadering voor geïnteresseerde collega's uit de zorg en het onderwijs.
Op het tweedaagse symposium Methodieken van de NVBT 17 en 18 mei te Venloverzorg ik een
lezing over de Clayfield therapie. Op de website van de NVBT vind je meer info. Ik werk ook
komende zomer als co-trainer in de nieuwe trainingsgroep van Elbrecht in Engeland. Nieuwsgierig
geworden? Kijk op www.sensorimotorarttherapy.com en/of meld je aan voor de introductiedag op
vrijdag 15 maart. Andere thema's en data zijn: t Tijdloze Uur: 8/2, Haptonomiek 8/3 en Introductie Clayfield 15 maart
Kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, lunch en materiaal. Van 1000 tot 1700 uur. Accreditatie 6 punten per dag, drie gevolgde
dagen geeft toegang tot het basisjaar van de TBT opleiding. Aanmelden graag voor 1 febr, 1 maart en/of 8 maart.

Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie.
Een benadering waarin het tastzintuiglijke (haptische) beeldend werken centraal staat. De opleiding
is bedoeld voor vaktherapeuten, die zich willen verdiepen in het tastzintuiglijke aspect van
beeldende therapie en voor professionals die beeldende werkvormen willen inzetten in hun
coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs. De Opleiding TBT is
opgezet naast de sinds 1988 gegeven Opleiding Haptonomiek. Zo is deze opleiding een unieke
basisopleiding en bijscholing waarin beeldende therapie gecombineerd wordt met Haptonomie(k).
De zeven opleidingsdagen in elk jaar zijn op de vrijdag eens in de vier à vijf weken waartussen zelfstudie en praktisch oefenen wordt
gevraagd. Toelating tot het basisjaar na drie gevolgde eendaagse Studio/ TBT workshops, deelname aan de training op Terschelling of
relevante werkervaring. Accreditatie door de SRVB 70 punten per jaar. Voor meer informatie:
http://www.protacte.nl/atelierlytsbuthus/index.php/opleiding

Voor vragen en/of aanmeldingen verwijs ik natuurlijk graag naar de website www.lytsbuthus.nl of
neem contact op.
Hartelijke groet uit Weakens, Sita Geerling

