Nieuwsbrief juni 2013
Mirjam Janse
Net als je denkt ‘nu snap ik waar het om gaat in het leven’ is de situatie alweer veranderd,
zijn er nieuwe spelers in het veld en valt het licht anders… en mag je opnieuw je plaats
bepalen. En dan zien dat je er rustig bij blijft en je voeten op de aarde houdt!
In mijn workshops, readingen en persoonlijke sessies komt steeds duidelijker naar voren dat ieder een geheel eigen pad
gaat en tegelijk totaal verbonden is met alles en iedereen. Wat een uitdaging die paradox elke dag vorm te geven!
In deze nieuwsbrief 2 uitnodigingen om mee op pad te gaan.

De Autonomobiel en route
zaterdag

8

& zondag

9 juni

12.00 uur - 18.00 uur
De Volksbond, Atlantisplein 5, 1093 NE Amsterdam
Een kort maar krachtig en interactief kunstevenement van Mirjam
in en om de Autonomobiel. De Autonomobiel is een houten auto
die sinds een aantal maanden in de hal van het pand staat.
Bewoners zorgen er met teksten en voorwerpen voor
dat de auto regelmatig van gezicht verandert. Ik nodig je uit dit weekend binnen te lopen en ook een
bijdrage te leveren aan dit kunstwerk. Op zaterdag 8 juni ben ik zelf aanwezig om je te groeten. Er is ook
werk van bewoners en andere kunstenaars te zien.
Het evenement is deel van Open Ateliers Oost 2013. Op de Centrale Expositie is werk van 90 kunstenaars te
zien. Vrijdag 31 mei t/m zondag 9 juni in het CBK A’dam, Oranje Vrijstaatkade 71, 1093 KS Amsterdam.

In lijn met de natuur
2 workshops van één week in Frankrijk
Deze zomer geef ik tweemaal een workshop in Mas Montel in de Auvergne,
in het hart van Frankrijk. Het is een prachtig gebied vol oude dorpen en
bijzondere plekken. We verblijven met max 12 personen in een comfortabel
verbouwde boerderij met binnenplaats en oude bomen op het terrein.
Bijkomen doen we met een picknick op het veld of bij de open haard.
We gaan deze week afstemmen op de natuurlijke processen in de natuur en in ons zelf. 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 dik genieten!
Ik ben je gids deze week, ik inspireer, neem je mee en verras je met uitdagingen. Het is ook
mogelijk in deze week een persoonlijke reading te krijgen. Van de ervaringen van de week maak je
een boekje dat je mee naar huis neemt.

Week 1: 17

tot 24 augustus , week 34 ★ Week 2: 24 tot 31 augustus , week 35

Voor meer informatie kijk je op www.mas-montel.nl en www.mirjanse.nl. Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar
mail@mirjanse.nl. Je ontvangt dan ook de flyer met informatie.
Hartelijke groet,

Mirjam
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