
 

Nieuwsbrief Atelier Lyts Bûthús  oktober – december  2020 
 
Beste mensen, 
Het zijn bijzondere tijden  en de hoogste tijd voor een nieuwsbrief om het nieuwe seizoen verder
mee op te starten en jullie te informeren.

In deze nieuwsbrief informatie over het workshop- en scholingsaanbod van Atelier Lyts Bûthús.
 
Helaas hebben wij moeten besluiten het symposium Tastend onderweg in zorg en onderwijs in
De Lawei te Drachten op 23 oktober aanstaande af te gelasten in verband met  de maatregelen
Covid-19. Het spijt ons zeer! Waar naast 'het balend gevoel' al veel werk verricht is. Het is vanwege
het laatste en natuurlijk jullie aandacht, de royale belangstelling voor het thema, dat wij een aantal,
zeg, alternatieven aanbieden. Meer informatie over deze alternatieven op. 
 www.tastendonderweg.nl
 En  we  gaan  wel  dóór: we  zijn  druk  met  de  opzet  van  een  crowdfundingactie  voor  een
documentaire over tastgevoel. Meer hierover  in de eerstvolgende nieuwsbrief en binnenkort op
onze websites.

TBT scholingsaanbod 

In september was de start van het aanbod van de opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie 
(TBT), de TBT workshops, het TBT-Basisjaar en het TBT -Verdiepingsjaar. Een benadering waarin 
het haptische, tastzintuiglijke beeldend werken centraal staat. De opleiding is bedoeld voor 
Vaktherapeuten Beeldend, Haptotherapeuten en andere werkers in gezondheidszorg, onderwijs en 
begeleiding. De opleiding is opgezet naast de sinds 1988 gegeven opleiding Haptonomiek. 
Accreditatie bij de SRVB en de NVPA. 

Nieuw! De nieuwe data voor de vijfdaagse training haptische vaktherapie op de Folkshegeskoalle 
Skylgeralân op Terschelling zijn bekend en er is een vervolgtraining. Hierbij wordt verder gewerkt
op het scholingsaanbod uit de eerste week met aanvullende invalshoeken uit de TBT benadering. 
Accreditatie  bij de NVBT wordt aangevraagd.

http://www.tastendonderweg.nl/


Nieuw! In het voorjaar van 2021 zijn er de eerste tweedaagse TBT workshops waarbij overnachting
op Weakens mogelijk is. Het gaat daarbij om een introductie van de TBT benadering waarbij 
inhoudelijk twee ééndaagse workshops aan elkaar gekoppeld worden, om zo het reizen voor 
collega's naar Friesland nog aantrekkelijker te maken.

Voor meer informatie over het TBT scholingsaanbod verwijs ik naar de website: 
https://www.protacte.nl/index.php/nl/opleiding-s. 

Het belang van ons tastgevoel in zorg en onderwijs…

In februari start er een nieuwe filosofie-lezingcyclus bij ProTacte door Gosse A. Postma: “de 
filosofie van het lichaam, de tast als eerste zintuig?”. Hierin zal aandacht zijn voor de psychologie 
en de betekenisgeving via onze belichaamde waarneming door de zintuigen. Op de maandagavond, 4 x 
van 19.30 – 22.00 uur. Kosten 120 euro incl. koffie en thee. Voor data en meer info kijk op 
https://www.protacte.nl/index.php/nl/opleiding 

Graag tot ziens op Weakens,  met een hartelijke groet, Sita 

 Schaftkeet interieur door Beeldend kunstenaar Ina Fekken: www.inafekken.nl

https://www.protacte.nl/index.php/nl/opleiding-s

