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Beste lezer,
 
Het zijn barre tijden voor de culturele sector, waartoe ook Via Libra behoort, net als veel
activiteiten van ledengroepen, initiatiefgroepen. Cultuur gaat immers niet alleen over
toneelvoorstellingen of concerten, maar bijvoorbeeld ook over voordrachten, cursussen,
boekvoorstellingen enz.
Sommige organisatoren hebben laten weten dat ze hun septemberactiviteiten afblazen;
andere organisatoren programmeren dapper verder. Onderaan deze nieuwsbrief staat
zoals gebruikelijk een overzicht van de activiteiten waarvan wij op de hoogte zijn. Sowieso
is het goed om voor activiteiten contact op te nemen met de organisatoren, al is het maar
om na te vragen of alles zeker zo zal doorgaan zoals gepland. We leven wat dat betreft in
zeer onzekere tijden!

W. Govaerts

 
De Corona-epidemie - essay van Harrie Salman

De corona-epidemie bracht ziekte en sterftegevallen maar
leidde ook tot een golf van angst die nagenoeg wereldwijd de
basis werd voor het beleid van regeringen.
Angst is ook overheersend in de algemene visie op vragen van
ziekte en gezondheid of leven en dood. Op basis van
vertrouwen zouden we tot een heel andere benadering van de
corona-epidemie kunnen komen. Wij zouden dan ook de vraag
kunnen stellen wat wij van de corona-epidemie kunnen leren.
In dit essay (boekje) gaat Harrie Salman op basis van feiten en
spirituele gezichtspunten nader in op de boodschap van het
coronavirus en de betekenis daarvan voor onze toekomst.
 
- uitgever: Nearchus, Assen
- prijs: 12,50 €
 

Het boekje kan besteld worden bij de bookshop van Via Libra: info@via-libra.be
 

 
Corona Manifest - voor een bijsturing van het beleid
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In de laatste week van augustus verscheen in de pers
een oproep om bij het begin van het nieuwe schooljaar
wat meer gezond verstand te laten gelden bij het
bepalen van de anti-corona-maatregelen. Een
indrukwekkende groep van professoren en kunstenaars
stelden een manifest op van tien punten waarmee ze
zich tot de beleidsmakers richtten met de dringende
vraag om verder paniekvoetbald te vermijden, zonder
daarbij de ernst van de epidemie te onderschatten. Bij
de eerste ondertekenaars zijn: Lieven Annemans
(hoogleraar gezondheids- en welzijnsconomie), Lieve
Blancquaert (fotograaf), Luc Bonneux (arts,
epidemioloog), Ignaas Devisch (hoogleraar medische
filosofie), Carl Devos (hoogleraar politieke
wetenschappen), enz. enz.
Ondertussen hebben al meer dan 8000 mensen dit manifest mee ondertekend. Graag
doen we hier een oproep aan onze lezers om dit manifest mee te ondertekenen.
 

 
De impulsen van Willem Zeylmans van Emmichoven

De initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen organiseert rond
Michaëlsdag twee activiteiten rond de belangrijke
antroposofische impulsator Willem Zeylmans van
Emmichoven.
 
Op vrijdag 25 september geeft Wilbert Lambrechts een
voordracht met als titel:
 
Impulsen voor het ontstaan van de antroposofie in
België. Willem Zeylmans van Emmichoven en zijn
vriendschap met Emile Gevers, zijn liefde voor
Vlaanderen en de resultaten van zijn initiatiefkracht
 
En op vrijdag 2 oktober brengt een ensemble uit Den Haag
een muziek-/woord-/euritmievoorstelling over de biografie van
Willem Zeylmans van Emmichoven.

Dr. Zeylmans van Emmichoven (1893-1961) is dé grote pionier van de antroposofie in de
Lage Landen. Zijn biografie en werk zijn meer dan ooit, in een tijd waarin wetenschaep en
de rol van wetenschap zo allesoverheersend is, actueel.
Zeylmans ontdekte als psychiater, geneesheer en onderzoeker de antroposofie nog tijdens
het leven van Rudolf Steiner en leerde hem persoonlijk kennen. Hij werd door Rudolf
Steiner gevraagd om eerste voorzitter te worden van de Antroposofische Vereniging in
Nederland, hij schreef boeken en hield zo'n 2000 voordrachten in Nederland, België en
over de hele wereld. Emile Gevers (1918-1964), de stichter van de Belgische
Antroposofische Vereniging, was goed bevriend met dr. Zeylmans. Wilbert Lambrechts zal
tijdens zijn voordracht deze bijzondere vriendschapsrelatie uit de vergetelheid halen.
 
Meer informatie over beide activeiten – inhoud, hoe inschrijven, welke coronamaatregelen
respecteren – is te verkrijgen via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
 

 
Online introductiecursus steinerpedagogie
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5 sep Berchem

Kennismaking met de steinerpedagogie
- vier zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 13u
- door ervaren docenten
- info op de website (klik op 'vorming')

12-13
sep Berchem

EduArta: opleiding steinerpedagogie
- start van een nieuw eerste jaar
- info op www.eduarta.be

15 sep Gent

Startersinitiatie middelbare school
- met Arnout De Meyere e.a.
- 6 namiddagen van 14u tot 17u, deels in Gent, deels in Brugge
- info op de website van de Federatie Steinerscholen

18 sep Lille

Training: ontwikkel persoonlijk kunstenaarschap
- 5 weekends van vrijdag 14u tot zondag 14u
- met Jaak Hillen, cursus gebaseerd op zijn boek Creatieprocessen
- info op de website van ArtObe

Cursus bio-dynamisch imkeren

De Britse vereniging voor leraren van steinerscholen
(ASWTE - Association Steiner Waldorf Teachers Educators)
organiseert voor leraren, ouders, oud-leerlingen,
belangstellenden een jaarcursus ter inleiding op de
steinerpedagogie. De cursus verloopt online, elke
maandagavond, gedurende 30 weken. De voertaal is
uiteraard het Engels. Op 14 september is er een gratis
kennismakingsles.
Meer informatie op de website van ASWTE.

 
Corona, de bibliotheek en Via Libra
Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 werden alle activiteiten van Via Libra
opgeschort, net als de voordrachten die georganiseerd worden door de initiatiefgroep
Antroposofie in Antwerpen, waar Via Libra vaak met een boekenstand staat. Net als veel
andere organisaties worstelt Via Libra met de gemiste inkomsten. Daarom durven we hier
een oproep doen om antroposofische boeken te komen kopen in de bookshop van Via Libra
of deze via e-mail te bestellen. Misschien kunnen we op die manier het boekjaar nog
redden!
 
Sinds juni is de bibliotheek van Via Libra weer open. We hanteren in de bibliotheek de in
winkels en openbare plaatsen gangbare voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen (handen
ontsmetten, afstand houden, mondmasker dragen). We vragen de bezoekers van
bookshop en bibliotheek om deze maatregelen vrijwillig na te leven. Het is voor de
vrijwilligers niet makkelijk om daar steeds te moeten naar vragen!
 
De openingsuren van bookshop van bibliotheek in Antwerpen (Gitschotellei 188) blijven
zoals voorheen:
- donderdag en vrijdag van 10u tot 15u
- zaterdag van 10u tot 13u
- gesloten tijdens de schoolvakanties
 

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 …
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19 sep Wezemaal
& Leuven

Cursus bio-dynamisch imkeren
- 11 cursusdagen van 19 sep 2020 tot 4 sep 2021, waarvan 5
dagen praktijk
- info en inschrijving: vlaamse-bd-imkers@hotmail.be

22 sep Lille

Schilderatelier
- met May Oostvogels
- op 22 sep, 20 okt, 17 nov en 22 dec, telkens van 14u tot 17u
- 35€ per keer, materiaal niet inbegrepen
- info op de website van ArtObe

23 sep Antwerpen

Startersinitiatie middelbare school
- met Arnout De Meyere e.a.
- 6 halve dagen, van 9u30 tot 12u30
- info op de website van de Federatie Steinerscholen

24 sep Gent

Voor een genereus Europa
- voordracht/Michaëlsviering met Wilbert Lambrechts
- 20u
- Steinerschool, Kasteellaan 54, Gent (grote zaal)

25 sep Antwerpen

Willem Zeylmans van Emmichoven, biografische elementen en zijn rol
bij de totstandkoming van de antroposofie in België
- voordracht door Wilbert Lambrechts
- 20u
- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
- plaats reserveren noodzakelijk
- info bij: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

26 sep Aalst

Michaël: aartsengel van de bewegingskracht - euritmiedag
- met Griet Missinne
- van 10u tot 17u
- Steinerschool Michaëli, Affligemdreef 71, Aalst
- info en inschrijven: grietmissinne12@gmail.com

28 sep -
26 okt Mortsel

Vormtekenen als oefenweg, volgens Rudolf Kutzli
maandagavond 19u15 tot 21u15, met Hermelinde Laga
info op www.hermelindelaga.com

1 okt -
10 dec Berchem

Kunstzinnig atelier
donderdag van 10 tot 15u, met Hermelinde Laga
info op www.hermelindelaga.com

2 okt Antwerpen

De impuls van F.W. Zeylmans van Emmichoven: woord, muziek &
euritmie
- voorstelling door ensemble uit Den Haag
- 20u
- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
- plaats reserveren noodzakelijk
- info bij: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

3 okt Brugge

Je innerlijke licht - euritmie en kunstzinnig atelier
- met Griet MIssinne en Lore Verhaeghe
- van 9u30 tot 12u30 euritmie
- bio-vegetarische lunch en middagpauze
- van 14u tot 16u kunstzinnig atlier
- Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, 8310 Brugge
- info, mail naar: welkom@centrumvoorzelfontwikkeling.be

5 okt Gent

Startersinitiatie voor lagereschoolleerkrachten
- 6 maandagnamiddagen, van 14u tot 17u
- met Veroniek Duchamps, Jorka Buntinx
- info op de website van de Federatie Steinerscholen

3 nov Lille

Workshop transitie via kunst
- met May Oostvogels
- 7 dinsdagvoormiddagen vanaf 3 november
- max. 4 deelnemers
- info op de website van ArtObe

5 nov Lille

Workshop kunst en karma
- met May Oostvogels
- driedaagse: 5, 6 en 7 november
- max. 4 deelnemers
- info op de website van ArtObe

Hoe kunnen wij de gestorvenen begeleiden? Hoe begeleiden de
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7 nov Gent
gestorvenen ons?
- voordracht door Bastiaan Baan
- 14u30
- zaal de Parel, Clemenspoort, Overwale 3/1, Gent

10 nov Berchem

Startersinitiatie voor peuter- en kleuterleerkrachten
- met Klaar Aerts
- 6 dinsdagnamiddagen, van 14u tot 17u
- info op de website van de Federatie Steinerscholen

14 nov Brugge

Je innerlijke licht - euritmie en kunstzinnig atelier
- met Griet MIssinne en Lore Verhaeghe
- van 9u30 tot 12u30 euritmie
- bio-vegetarische lunch en middagpauze
- van 14u tot 16u kunstzinnig atlier
- Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, 8310 Brugge
- info, mail naar: welkom@centrumvoorzelfontwikkeling.be

20 nov Antwerpen

De 'lerarenconferenties' (1920-1924)
- voordracht door Tomáš Zdražil (met vertaling)
- 20u
- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
- info bij: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

21 nov Gent

Introductie in de menskunde
- met Luc Vandecasteele en Mia Lemaitre
- 3 zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 12u30
- info op de website van de Federatie Steinerscholen

 

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website. 
Wij zijn voor de informatie die wij samenbrengen in grote mate afhankelijk van wat
ons per mail wordt toegestuurd. Wij danken alle organisatoren hartelijk om dit ook te
blijven doen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij foutieve informatie niet
kunnen corrigeren buiten de maandelijkse nieuwsbrieven om.
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