Jan Pieter Gootjes

7EVENDE HEMEL
DAG 2019
PRESENTEERT OPEN

IN GEVECHT MET
MIJN ENGEL
Hoe steek je de rivier van je angst over?
Hoe stap je over de grens van je beperktheid?
Wie of wat houdt je tegen om een confrontatie aan te gaan?
Hoe wordt je tegenstander een tegenspeler?
Waar ga je mank aan het leven?
Wie moet je overwinnen, voordat je durft te verliezen.
Hoe moeilijk is het om een ander te zegenen?
En om je te laten zegenen?
Hoe verschijnt God in jouw worsteling?
Heilzame vragen, die worden opgeroepen door Jakob
die bij de Jabbok vecht met een tegenspeler –
een man, een engel, zichzelf, God?
We zien die vragen onder ogen op onze open dag.
Met drama, dans, verhalen, clownerie en beeldende kunst.
En met theater door Kees van der Zwaard:
‘Dietrich Bonhoeffer - Wie ben ik?’, een solo over verzet
en overgave.

icum te Ede op
Welkom in het Akoest
.00 - 17.00 uur
4 oktober 2019 van 11
7evendehemel.nl
Meld je aan via info@

EL.NL

WWW.7EVENDEHEM
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PROGRAMMA: 4 OKTOBER 2019
HET GEVECHT MET MIJN ENGEL
10.00 uur: Inloop
10.30 uur: Opening door de voorzitter Jasja Nottelman
warming- up Susanne de Jong Tennekes
11.00 - 12.30 uur: Eerste workshopronde
12.30 - 13.20 uur: Lopende lunch
13.30 - 15.00 uur: Tweede workshopronde
15.00 - 15.20 uur: Thee/koffie
15.30 - 16.30 uur: Theater ‘Bonhoeffer - Wie ben ik?’,
Kees van der Zwaard, Roosmarijn Tuenter, regie: Cilia Hogerzeil
16.30 - 16.45 uur: Afsluiting
16.45 uur: Borrel

OVERZICHT WORKSHOPS
OPEN DAG 2019
1. Duel bij de grensrivier
Wat zijn jouw troeven en ‘wapens’ in een duel?
Joyce Schoon, clownerie
2. Oog in oog met…
Een workshop om door meditatie én beweging het verhaal van
Jacob aan de Jabbok te onderzoeken.
Leonie van Straaten, bibliodans
3. Een onvermoede engel
In deze werkplaats komen we op verhaal door het bronverhaal
van Jakob aan de Jabbok te proeven met al onze zintuigen.
Bas van den Berg, verhalen
4. Worsteling bij de rivier
Wat gebeurt er met Jacob in zijn worsteling bij de rivier?
Cocky Fortuin-van der Spek, bibliodrama
5. …tenzij je mij zegent…
Wat is nodig om de overgang te maken van vechten
naar je laten zegenen?
Riëtte Beurmanjer, bibliodans
6. “Toen kwam de zon op”
Bibliodans na de Jabbok
Susanne de Jong-Tennekes, bibliodans
7. Kom op adem, zing je vrij
Hoe blijf je staande te midden van drukte en stress?
Gottfrid van Eck, een zoektocht naar adem, stem en zang

ogramma op:
Bekijk het volledige pr
l
www.7evendehemel.n
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