In lijn met de natuur 2015
Workshop beeldend werken
in Mas Montel, Frankrijk
Ja, we gaan heel stil aan het werk!
Heel stil én heel actief gaan we
verkennen wie en wat we zijn en
hoe we creatief kunnen zijn. We
stemmen af op de natuurlijke
processen in de natuur en in ons
zelf. En dat doen we in Mas
Montel in de Auvergne, in het hart
van Frankrijk.
Mas Montel ligt op ca 1 km van Saint-Alyre-d'Arlanc op de grens van de departementen
Puy de Dôme en de Haute Loire in de prachtige Auvergne, een oud vulkanisch gebied in
Frankrijk. De omgeving is bergachtig en bosrijk gelegen in het Parc Naturel Régional
Livradois Forez en kent vele bijzondere plekken.
We verblijven met maximaal 12 personen in een comfortabel verbouwde
boerderij met tuin, binnenplaats en oude bomen op het terrein.
Bijkomen doen we met een picknick op het veld of bij de open haard.
We werken binnen in huis en buiten in de tuin en in de omgeving. Alle
zintuigen worden aangesproken. Er zijn momenten van stilte en van
snelle actie. Tekenen en schrijven doen we ook, en het mooie is: je kan
alles al. Dus is het genieten!
Ik ben je gids deze week, ik inspireer, neem je mee en verras je met uitdagingen. Van de
ervaringen van de week maak je een boekje dat je mee naar huis neemt.
De vergoeding van de workshop is € 375,- inclusief materiaal. Voor meer informatie over
locatie, prijzen en host kijk je op www.mas-montel.nl.
Voor vragen of aanmeldingen graag een mailtje naar mail@mirjanse.nl.
Mirjam
Naast beeldend kunstenaar ben ik Healer, Helderwetend en
Transformational Coach. Ik assisteer mensen in het herkennen van hun
zielsintentie en het ontwikkelen van hun intuitie en creativiteit. In mijn
werk als coach komt alles prachtig samen. Iedereen krijgt begeleiding op maat, daar zorg ik
voor. Zie ook www.mirjanse.nl en www.mirjamjanse.com.
Wees welkom! Het leven mag gevierd worden, met alles erop en eraan!

