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Via Libra Nieuwsbrief

nr. 162 – 1 september 2018

 

Beste lezer,
 
Na de hete zomer, net voor het begin van het schooljaar, willen we u graag een eerste
overzicht geven van de antroposofische activiteiten van deze herfst. We zijn ervan
overtuigd dat dit lijstje nog zal worden aangevuld in onze volgende nummers!
 
W. Govaerts

 
VANDAAG: opening nieuwe antroposofische boekenwinkel

Op zaterdag 1 september 2018 (van 10u tot 15u) opent Via Libra
een bescheiden antroposofische boekenwinkel.
Na het faillissement twee jaar geleden van De Kleine Prins was
er nergens nog een gelegenheid om in een boekhandel kennis te
maken met antroposofische boeken. Om deze lacune op te
vullen, willen we opnieuw met een antroposofische boekhandel
starten.
We beginnen op een bescheiden manier, met een 330-tal titels:
Rudolf Steiner, steinerpedagogie, driegeleding, kunst enz. We
hebben ook een klein aanbod kinderboeken en een assortiment
van een 100-tal kaarten met thema's uit de seizoenen en de
jaarfeesten.
Deze bookshop is een initiatief van en wordt gedragen door de
vrijwilligers van Via Libra en de antroposofische bibliotheek in
Antwerpen. Het is een niet-commercieel initiatief dat valt onder
de werkzaamheid van vzw Via Libra.

• adres: Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout (1ste verdieping)
• openingsuren:
   - donderdag en vrijdag: van 10u30 tot 15u
   - zaterdag: van 10u tot 12u
   - voorlopig alleen tijdens de schoolweken

 
Nieuw boek: Op ontdekkingstocht in de mysteriedrama's

Bij het Drempel Theater verscheen onlangs een nieuw boek van
Marc Nauwelaerts, antroposoof uit België, maar actief lid en
(gewezen) acteur van het Drempel Theater. In dit boek wil hij
zijn ervaringen met en inzichten in de mysteriedrama's van
Rudolf Steiner doorgeven, vnl. dan via de rol van Felix Balde.
Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel lees je eerst
een inleiding op de mysteriedrama's, gevolgd door een selectie
uit de tekst, namelijk de tekst van het levensverhaal van Felix en
Felicia Balde in de vier mysteriedrama's. Op die manier krijg je
een veel directer inzicht in deze twee personages dan wanneer je
de mysteriedrama's in hun geheel bestudeert. In het tweede deel
worden een aantal historische feiten en spirituele vragen dieper
onderzocht.

Het boek kost 19,50 euro en is te verkrijgen in de boekhandel van Via Libra, of ook te
bestellen via e-mail (en via de post). Portkosten worden apart aangerekend. Bestellen via

https://ymlp.be/7fddauwbmataehsjqafayquaoaesje/click.php


info@via-libra.be.

 
Trialoog: Religies, onderweg naar het algemeen menselijke
Op zaterdag 29 september organiseert de Werkgroep
Antroposofie in Gent bij wijze van Michaëlsviering een trialoog
met als thema: Religies, onderweg naar het algemeen
menselijke. Voor dit gesprek werden uitgenodigd:
• Khalid Benhaddou, imam
• Christine Gruwez, filosofe
• Jonas Slaats, theoloog
• gespreksleider: Luc Vandecasteele

Religie motiveert, boeit, verbindt, en verblindt. Voor de enen biedt religie de diepste zin
aan het leven, de anderen willen haar liefst zo gauw mogelijk afgeschaft zien. In de kern
bevat elke godsdienst elementen die aan het algemeen-geestelijke appelleren en het
beste in de mens willen aanspreken, hoezeer religies ook tot kwaad hebben geleid, en dit
nog steeds kunnen doen. Hierover zal deze trialoog gaan.
• datum: zaterdag 29 september, van 14 tot 18u
• plaats: Clemenspoort (zaal De Parel), Overwale 3/1, 9000 Gent (een zijstraatje van de
Voskenslaan, op 250 meter van het Sint-Pieterssation)

 
Cursus projectieve geometrie voor beginners
 De projectieve meetkunde is een creatieve denkweg, die met
de hulp van meetkundige elementen als punt, rechte en vlak
ons in beweging zet om te tekenen en erover na te denken. Ze
verschilt grondig van de euclidische meetkunde die we op
school leerden. Het is een meetkunde van kwaliteiten,
beweging en groei. Punten en rechten zijn in beweging, figuren
ondergaan metamorfosen. De projectieve meetkunde vormt de
grondslag voor het bestuderen van de levende natuur, bv. de
plantenwereld.

Rudolf Steiner heeft er in meerdere voordrachten op gewezen dat o.a. de projectieve
geometrie een 'Vorstufe zur Geist-Erkenntnis' vormt. Aan de meetkundige beelden kunnen
we op zintuiglijke wijze bovenzintuiglijke waarheden leren kennen.
In een ontspannen sfeer wordt ons de wonderlijke wereld van de projectieve geometrie
rustig, stapje voor stapje, geopenbaard. De inhouden worden tekenend verkend. Er is
geen voorkennis vereist, wel een open geest voor nieuwe zienswijzen.
• beginnerscursus o.l.v. Walter Van Hove
• data: van zaterdag 24 tot vrijdag 30 november
• plaats: klooster van Hurtebise bij St-Hubert
• bijdrage: €175 voor verblijf en maaltijden; vrije bijdrage voor de cursusgever
• meer informatie bij Louisa Huybrechts, 03/337 55 68 – inschrijven voor 30 september
2018 per mail naar Swa Peeters
 

 
Opendeurdag De Kleine Johannes
De Kleine Johannes vzw is een centrum voor antroposofische kunst, therapie en opleiding.
De jaarlijkse opendeurdag vindt plaats op zondag 9 september 2018 van 14u tot 18u, op
volgend adres: The Steam Factory (1ste verd.), Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst.
Programma:
• 14u start
• 14u30 info over opleiding tot kunstzinnig therapeut
• 15u30 info over nieuwe 2-jarige opleiding: kunst op school
• 16u30 kunstzinnig therapeuten uit verschillende regio's stellen hun cursussen voor
Voor meer informatie over de lessen en de organisatie: www.kunstzinnigetherapie.be

 
Gedichten van Emile Gevers
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Op zaterdag 19 mei jl. hebben we in Antwerpen de 100ste verjaardag
gevierd van Emile Gevers, stichter en eerste voorzitter van de
Antroposofische Vereniging in België. Ter gelegenheid van dit feest heeft Via
Libra het boekje Een verreikende sociale daad uitgegeven, met daarin onder
meer de toespraken die door Emile Gevers en Ernst Lehrs werden gehouden
bij de oprichting van de eerste steinerschool in Antwerpen. 
Op de tentoonstelling van dat feest lag één exemplaar van de dichtbundel
Poèmes, een selectie uit het omvangrijke dichtwerk van Emile Gevers. Op
dat moment dachten we immers nog dat dit boekje was uitverkocht.
Ondertussen hebben we er, bij de opruim deze zomer, een hele doos van
herontdekt. De dichtbundel kan dus opnieuw besteld worden!

• Een verreikende sociale daad: € 10,00
• Poèmes: € 9,00
• bestellen bij Via Libra

Kalender: overzicht van activiteiten
Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn
eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat
activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd
aan ons vragen ...
De activiteiten die in september of in het najaar starten, zullen vanaf ons volgend nummer
in de activiteitenkalender worden opgenomen.

1 sept – Borgerhout – Opening nieuwe antroposofische boekhandel, 10-15u,
Gitschotellei 188 (1ste verd.), 2140 Antwerpen
6 sept – Burcht – Oogtrainingen, ook op 13 en 20 sept, en 4, 11 en 18 okt.,
telkens van 13 tot 15u, door Françoise Gaeremynck, info en insch.:
lesyeuxdefrançoise@gmail.com
7 sept – Antwerpen – Schilder- en beeldhouwlessen, elke vrijdag van 10u tot
12u, met Gwenny Lotens, info en inschr.: gwendolina.lotens@telenet.be
8 sept – Berchem – Kennismaking met de steinerpedagogie, 4 voormiddagen,
info: www.steinerscholen.be
8 sept – Gent – Bewust op weg met onze twaalf zintuigen, met Lode Claessen
en Patricia Verbanck, 6 zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 12u30, info:
lodeclaessen@gmail.com
9 sept – Aalst – Opendeurmoment De Kleine Johannes, 14u, The Steamfactory
(1ste verd.), Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst
10 sept – Mortsel – Avondcursus Over de helende kracht van kunstzinnig
werken, met Hermelinde Laga, 7 maandagen, info: www.hermelindelaga.com
12 sept – Brugge – De ontwikkeling van een nieuwe spiritualiteit, van 17u30
tot 21u30, met Anton Kimpfler en Johannes Greiner, Hof van Watervliet, Oude Brug,
27, 8000 Brugge
13 sept – Gent – Nieuwe gemeenschappen in het licht van het Gentse retabel
'De aanbidding van het Lam Gods', 20u, voordracht door Johannes Greiner (met
vertaling naar het Nederlands)
14 sept – Burcht – Tooneuritmie: tussen horen en bewegen …, cursus van 9
vrijdagen (ook op 19 okt, 23 nov, 18 jan, 15 feb, 22 mrt, 26 apr, 24 mei en 21 juni),
van 14u tot 18u30, met Griet Missinne
14 sept – Lille – Art4coaching, 3 weekends van vrijdag 19u tot zondag 17u, met
Jaak Hille, artObe, Rolleken 10, 2275 Lille, info en inschr.: www.artobe.org
15 sept – Aalst – Kunst als helend middel in de opvoeding en de pedagogie,
12 zaterdagen doorheen 21018-19, info: www.kunstzinnige-therapie.be
15 sept – Zwalm – Jaaropleiding vegetarisch koken, door Sigrid Dewaele en
Johan Weyens, info en inschr.:
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www.academievoorvegetarischekookkunst.be/jaaropleidingvegetarischkoken
21 sept – Antwerpen – De morgenroep van Michaël. Een
voorbereidingsgesprek voor een Michaëlsfeest, 20u, inleiding door Wilbert
Lambrechts, gespreksleiding Arnout De Meyere, muziek: Jorien Van Tuinen,
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
22 sept – Lier –Benefietavond Anthromedical Hospital, 19u30, met Jean Bosco
Safari, info op https://elimedici.be
22 sept – Mechelen – Jaaropleiding vegetarisch koken, door Sigrid Dewaele en
Johan Weyens, info en inschr.:
www.academievoorvegetarischekookkunst.be/jaaropleidingvegetarischkoken
28 sept – Berchem – Kunstzinnige technieken en de kracht van kunstzinnig
werken, cursus van 10 vrijdagen met Hermelinde Laga, info:
www.hermelindelaga.com
29 sept – Gent – Religies, onderweg naar het algemeen menselijke, 14u-18u,
met Khalid Benhaddou, Jonas Slaats en Christine Gruwez, Clemenspoort (zaal De
Parel), Overwale 3/1, 9000 Gent (een zijstraatje van de Voskenslaan, op 250 meter
van het Sint-Pieterssation)
5 okt – Antwerpen – 'Filosofie van de vrijheid' van Rudolf Steiner, 20u, door
Kristina Lucia Parmentier, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
5 okt – Berchem – Biografische thema's kunstzinnig verwerken, cursus van 10
dagen doorheen 2018-19, met Hermelinde Laga, info: www.hermelindelaga.com
7 okt – Brussel – Michael in Brussel, van 10u30 tot 16u30, met Cis Peeters
3 nov – Gent – Gedenkstonde voor alle gestorvenen. 'Jong gestorvenen',
14u30, voordracht door Myriam Driesens
5 nov – Mortsel – Avondcursus Geometrisch tekenen, met Hermelinde Laga, 7
avonden, info: www.hermelindelaga.com
9 nov – Antwerpen – Emil Molt en de eerste Waldorfschool in Stuttgart, door
Frans Lutters, 20u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
10 nov – Berchem – Introductie in de antroposofische menskunde, 3
voormiddagen, info: www.steinerscholen.be
12 nov – Gent – Kwintenstemming in de kleuterklas, met Klaar Aerts, 3
namiddagen, info: www.steinerscholen.be
24 nov – Hurtebise (prov Lux) – Cursus projectieve geometrie voor beginners,
tot 30 november, met Walter van Hove, info: louisahuybrechts@hotmail.com

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website
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