Nieuws april 2013

In lijn met de natuur
een Workshop met Mirjam Janse,
beeldend kunstenaar en helderhorende ,

in de prachtige tuin van Lijster en de Vink in Langbroek

Zaterdag 20 april 2013
van 10.00 uur tot 16.30 uur
‘Kom naar buiten, kun je mee naar binnen kijken’
Het blijft een goed motto voor de dag. Lekker buiten zijn en de natuur waarnemen met al je zintuigen. Je beleeft
het ritme in de bomen, de kleuren van de planten, de bewegingen in de lucht. Je loopt, staat stil en maakt
tekeningen. Door de natuurlijke bewegingen van je hand te volgen stap je uit je hoofd je hart in en kom je in je
eigen natuurlijke ritme tot stilte. Dat is de plek waar de ziel zich roert.
De workshop wordt gegeven in huis en tuin van Lijster en de Vink in Langbroek. Dat is in de buurt van Doorn.
Er is een fraaie boerderij, een moestuin en een oude boomgaard. Er stroomt water en achter in de tuin is een laan
van hoge populieren en de wei. In de verte zie je de Utrechtse Heuvelrug. Voor alles wat er wil groeien is een plek.
Wat een rijkdom aan vorm, geur en kleur!
We beginnen om 10.00 uur met een kennismaking aan de grote tafel in het woonhuis. Natuurlijk met koffie en
thee! We lunchen koninklijk om 12.30 uur, met allerlei lekkers, gemaakt met natuurlijke ingrediënten. De dag
eindigt omstreeks 16.30 uur met een mooi glaasje biologische wijn.
De vergoeding is 75 euro inclusief BTW en inclusief koffie, thee, wijn en lunch. Opgave is definitief na betaling.
Meer informatie ontvang je per mail na opgave. Zie ook www.lijsterendevink.nl en www.mirjanse.nl

Opgeven kan door een mail naar mail@mirjanse.nl of bellen naar 06 26132972
Met een hartelijke groet,
Mirjam
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