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Beste lezer,

We leven helaas nog altijd met de realiteit van oorlog in Europa. Samen met de mensen

van ELIANT (Michaela Glöckler en Friedrich Glasl) zou ik graag een oproep doen om

méér tijd en méér energie te steken in gesprek, diplomatie en onderhandelingen. Het

aantal dodelijke slachtoffers in Europa loopt al in de tienduizenden en nog altijd wordt er

alleen maar gesproken over wapens en wapenleveringen, raketten en bombardementen,

terrein winnen of terrein verliezen, alsof winnen en verliezen in een context van oorlog

überhaupt enige betekenis zouden hebben …

Glasl zei het al bij het begin van het conflict: niemand mag ook maar iets nalaten te

doen om ertoe bij te dragen dat die oorlog stopt. Uiteraard zijn uw en mijn

mogelijkheden daartoe uiterst beperkt. Maar zelfs als ze uiterst beperkt zijn, doen we

dan wat we kunnen?

W. Govaerts

Traumapedagogie en opvang voor oorlogsslachtoffers

De Freunde der Erziehungskunst hebben

jarenlange ervaring met het ondersteunen

van kinderen en volwassenen na

(oorlogs-)trauma's. Ze ontwikkelden

daarvoor een 'traumapedagogie' die de

kinderen helpt om hun ervaringen en

gevoelens te uiten en via rituelen, ritmes,

beweging, spel en ontspanning opnieuw

zelfwaardegevoel te krijgen en aan de

toekomst te kunnen denken.

Schenkingen aan de Freunde ten behoeve

van traumapedagogie voor de slachtoffers

van de Russisch-Oekraïnse oorlog kunnen

verlopen via het Fonds PiAntro, beheerd

door de Koning Boudewijnstichting:

• rekeningnummer: BE10 0000 0000

0404

• gestructureerde mededeling:

        +++623/3699/50029+++

•schenkingen vanaf 40 EUR geven

recht op een fiscaal attest

Euritmievoorstelling: In de duisternis het Licht
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De afstudeervoorstelling euritmie aan de Derech

Hagai School (Israël) komt naar België!

Deze voorstelling is geboren uit de ervaring van

de innerlijke schaduwen die ieder van ons in zich

draagt en geroepen is ze te transformeren. Het

spreekt tot ons als de doorgang door de

duisternis, om het licht te vinden. De opvoering is

samengesteld uit verschillende gedichten en een

fragment van een verhaal, gepresenteerd in het

Hebreeuws, alsmede zes muziekstukken voor

piano en viool:

• Largo – Concerto pour deux violons – J.-S. Bach

• Allegro moderato- Sonate pour piano Op. 7 – E.Grieg

• Intermezzo Op. 118 No. 6 - J. Brahms

• Impromptu Op. 5 No.5 – J. Sibelius (extraits)

• Fratres – A. Pärt

• Exiles – Eskimos Op. 64 No.3 - A. Beach

• muzikanten: Challain Ferret (viool), Pierre Vopat (viool), Louise Andri (piano)

De gedichten in het Hebreeuws vereisen geen kennis van de taal; de toeschouwer zal in

staat zijn om in de ruimte en door de gebaren van de euritmisten te raden wat leeft in

het gedicht.

- datum: 4 juli 2022, om 20u

- bijdrage: 12 euro

- plaats: Espace Lumen, Chaussée de Boondael 32-36, 1050 Elsene / Ixelles

- informatie en reservatie: lejoly.charlotte@gmail.com

Word leerkracht euritmie !

Euritmia richt vanaf september een eenmalige

deeltijdse opleiding tot euritmieleerkracht in. De

lessen vinden plaats op vrijdag van 9 tot 17u. Het

ochtendprogramma focust op woordeuritmie, de

wetmatigheden van taal in de beweging. Het

middagprogramma focust op tooneuritmie, de

wetmatigheden van muziek in de beweging.

Het volledige traject duurt drie jaar. Een jaar

bestaat uit vier modules en één module bestaat

uit vijf lesweken. Zowel tijdens als buiten de

modules oefen je regelmatig aan je opdrachten.

Op het einde van het traject krijg je een

certificaat waarmee je les kunt geven in de

euritmie in een steinerschool. 

- docenten: Mia Lemaitre, Erna Kint, Maud

Vanderheyden, Johan Versteyhe

- locatie: Hoogpoort 25, 9000 Gent

- cursusgeld: € 2000 per schooljaar

- het is mogelijk om per module aan te sluiten
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- meer informatie: www.euritmia.be

- inschrijven uiterlijk op 31 augustus 2022, bij mialemaitre@gmail.com

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die

de school zo beu was dat de ouders besloten

over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet

zo evident en samenwerken met andere

ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen

geen keuze hebben als beide ouders uit

werken gaan.

Er waren veel vragen om ons heen naar een

alternatief voor het huidige onderwijs. We

vroegen ons af welke grond er voor het

ongenoegen was en dat bleek een tekort aan

een verticale visie op onderwijs. Alles was

horizontaal: kennis, vaardigheden, toetsing,

enz. Waar was de aandacht voor de ziel van

het kind? Waar zat men met de stelling dat

kinderen alles spelend ontdekken? 

De filosofie van Steiner bleek een antwoord te

zijn en toen ging alles snel. Sneller dan we

wilden en dankzij de enorme inzet van een

aantal idealisten met twee voeten op de grond

en het hoofd hoog in de spirituele wolken

ontstond weldra een Leerhuis in het oude

degustatielokaal van een gepensioneerde

handelaar in biologisch-dynamische wijnen –

de link kon niet mooier zijn.

De school start in september 2022 met een tiental kinderen, vooral kleuters maar ook

een graadsklas lagere school voor klas 1, 2 en 3. De initiatiefnemers hopen tegen

september nog iets meer jong volk te verzamelen; op 24 juni vieren ze alvast hun

allereerste sintjansfeest, weliswaar zonder vuur, maar met veel muziek, aardbeien en

tromgeroffel!

De school heeft voorlopig geen website, maar wel een facebookpagina ('steinerschool

Het Leerhuis'). Contact: hetsteinerleerhuis@gmail.com

Nieuwe, Engelstalige opleiding antroposofische geneeskunde
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In januari 2023 start in Emerson College een nieuwe

opleiding antroposofische geneeskunde.

Deze internationale opleiding, die openstaat voor wie een

diploma van arts heeft, alsook voor enkele andere

geïnteresseerden uit zorgberoepen, biedt een grondige

studie van de antroposofische geneeskunde als aanvulling

bij de reguliere geneeskunde.

Wie de opleiding met succes volgt, krijgt een internationaal

certificaat van antroposofisch arts en een diploma

antroposofische geneeskunde.

De cursus omvat negen modules contact onderwijs,

voornamelijk aan het Emerson College, maar ook

afstandsonderwijs. De voortgezette opleiding heeft een

looptijd van drie jaar op deeltijdbasis en biedt de

mogelijkheid medische cursussen, alsook aanvullende

cursussen te volgen, zoals plantkunde en kunsttherapie.

Meer informatie: www.anthroposophicmedicine.org.uk

Uitverkoop Franstalige antroposofische boekhandel

We kregen bericht dat de boekhandel van vzw IDCCH in

Auvelais zou stoppen met alle activiteiten. Op de volgende

dagen wordt er een uitverkoop georganiseerd, met grote

kortingen (30 tot 50%):

- woensdag 6 juli van 13 tot 17u

- woensdag 3 augustus van 3 tot 17u

- het weekend van 20 en 21 augustus van 10u30 tot 17u30

- adres: Rue du Centre 12, 5060 Auvelais-Sambreville

- contact: idcch@skynet.be

Uiteraard is het erg jammer dat deze dienstverlening in België ophoudt te bestaan. De

oorzaak van de stopzetting heeft te maken met de financiële (on)leefbaarheid van het

initiatief.

Voordracht naar aanleiding van 100 jaar Christengemeenschap
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Dood en opstanding in getijdengebeden van de

mensenwijdingsdienst, in Goethes Faust en bij Novalis

Het belangrijkste thema van de getijdengebeden van de

Lijdenstijd en van de Goede Week is het verlies van de geest

en het gevolg hiervan voor het levensgevoel van de mens.

Het is frappant hoe Goethe ditzelfde thema op een

gelijkaardige manier in de paasnachtmonoloog van Faust

verwoordt.

Even opmerkelijk is het hoezeer Novalis' beleving van de

opstanding van Christus overeenstemt met de inhoud van de

getijdengebeden van de Paastijd. Beide getuigen van de

levenwekkende, licht en vreugde brengende kracht van het

paasgebeuren voor mens en wereld.

In de voordracht zullen de inhouden van de getijdengebeden

van de Lijdens- en Paastijd in vergelijking met de

Faustmonoloog en teksten van Novalis besproken worden.

- voordracht door Marc Vandecasteele op vrijdag 1 juli om 20u

- euritmiezaal van de Steinerschool, Kasteellaan 54, Gent

Bibliotheek en bookshop Gitschotellei Antwerpen

Tijdens het schooljaar kun je iedere week

terecht in Antwerpen (Borgerhout) voor het

antroposofische boek: bibliotheek en bookshop

op één verdieping van hetzelfde adres:

Gitschotellei 188.

De bibliotheek beschikt over meer dan 4000

titels. Je kunt er ook antroposofische

tijdschriften raadplegen. 

De bookshop is uniek in Vlaanderen: in geen

enkele andere winkel vind je zoveel

verschillende boeken van antroposofische

uitgeverijen.

Openingsuren:

- donderdag van 10u tot 15u

- vrijdag van 10u tot 14u30

- zaterdag van 10u tot 13u

Gesloten tijdens de zomervakantie!

Voor bestellingen van boeken: info@via-libra.be

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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13

juni
Leuven

Info-avond leertraject Bio- en BD-landbouw

- van 19u tot 22u

- inschrijven via de website van Landwijzer

- kennismakingsfilmpje: https://www.youtube.com

/watch?v=L9hjA5nFwLo

18

juni
Wilrijk

Steinerschool Lohrangrin: opendeurdag

- van 12 tot 17u

- Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk

18

juni
Leuven

Open Lesdag Leertraject Bio- en BD-landbouw

- info en aanmelden via www.landwijzer.be

18

juni
Mortsel

 Zomerreeks muziek

- met Rieke Cooiman

- data: zaterdag 18 juni, dinsdag 5 juli en 2 en 23 augustus

- plaats: Johanneshoeve, Hendrik Consciencelaan 107 in

Mortsel

- telkens van 10u tot 15u, met lunchpauze van 12u30 tot

13u30

- info en aanmelden: riekecooiman@telenet.be

23

juni
Gent

Info-avond leertraject Bio- en BD-landbouw

- van 19u tot 22u

- inschrijven via de website van Landwijzer

- kennismakingsfilmpje: https://www.youtube.com

/watch?v=L9hjA5nFwLo

24

juni
De Haan

Buiten in de natuur – de elementen

- met Lore Verhaeghe en Sam Deraeve

- van 14u tot 17u te duinbossen en strand (exacte locatie volgt

na inschrijving)

- info & inschrijven: www.creation-space.be

25

juni
St-Lievens-Esse

Sint-Jansfeest

- met een bijdrage door Koen D'Hoore, een rondgang door de

velden + roeren van koemestpreparaat

- van 15u tot 18u, in De Kollebloem

1

juli
Gent

Dood en opstanding in getijdengebeden van de

mensenwijdingsdienst, in Goethes Faust en bij Novalis

- voordracht door Marc Vandecasteele

- om 20u

- euritmiezaal Steinerschool Gent, Kasteellaan 54

2

juli
Brugge

Een nieuw welvaartsysteem ligt in onze handen

- voordracht door Michaël Sabbe

- om 14u (deuren open om 13u) - aansluitend in bar-foyer tot

18u: verbindingsmoment

- bijdrage: 15 euro

- inschrijven: kaneel@protonmail.com

4

juli
Lille

De alchemie van het scheppen

- met May Oostvogels en Jaak Hillen

- data: 4 tot 8 juli, van 9 tot 17u30

- plaats: ArtObe, Rolleken 10, Lille

- informatie en inschrijvingen, websitehttps://www.artobe.org
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/workshops-2/zomerweek/  van ArtObe

8

juli
Stekene

Midzomer - jongerenweekend antroposofie

- georganiseerd door ImpulsA (Jappe, Carol, Melanie en Pieter)

- overnachten in een tent of tipi

- info en aanmelden: impulsantroposofie@protonmail.com

14

juli
Manderfeld

Vierdaagse Autobiografisch schrijven en euritmie

- met Yvonne Meesters en Griet Missinne

- data: 14 tot 17 juli 2022 (aankomst 13 juli, vanaf 15u)

- verblijf in de Belgische Eiffel (zelf te regelen)

- plaats: B&B Die alte Scheune in Manderfeld (Büllingen)

- info en inschrijvingen: ysm.meesters@gmail.com

18

juli
De Haan

Beeldhouwen met speksteen

- met Lore Verhaeghe

- vier voormiddagen: 18 tot en met 21 juli

- info en inschrijvingen: lore@creation-space.be

7

aug
Turnhout

Zomercursus steinerpedagogie

- met als thema 'vertrouwen'

- data: 7 tot 12 augustus 2022

- informatie via de website

15

aug
Lille

 Portretschilderen

- met May Oostvogels

- data: 15 tot 18 augustus 2022, van 10 tot 16u

- plaats: ArtObe, Rolleken 10, Lille

- informatie en inschrijvingen, website van ArtObe

15

aug
Lille

 Beeldhouwen in steen

- met Jaak Hillen

- data: 15 tot 18 augustus 2022, van 10 tot 16u

- plaats: ArtObe, Rolleken 10, Lille

- informatie en inschrijvingen, websitehttps://www.artobe.org

/beeldhouwen-in-steen/ van ArtObe

15

aug
De Haan

Beeldhouwen met speksteen

- met Lore Verhaeghe

- vier voormiddagen: 15 tot en met 18 augustus

- info en inschrijvingen: lore@creation-space.be

22

aug
Wortegem

Vormtekenen brengt rust in de ziel

- met Sabine Balcaen

- data: 22, 23 en 24 augustus van 9u tot 11u30

- geen voorkennis nodig

- maximum 6 personen

- info & inschrijven per sms op 0473/79 00 29

23

aug
Berchem

Driedaagse steinerpedagogie bovenbouw, focus: 10de

klas

- driedaagse: 23, 24 en 25 augustus van 9u tot 17u15

- met voordrachten van: Herman Meyvis, Werner Govaerts,

Martyn Rawson, Kevin Caestecker en Wilbert Lambrechts

- groot aanbod van kunstzinnige ateliers, om je helemaal onder

te dompelen in de leeftijd van de jongeren van de tiende klas

- doelpubliek: bovenbouwleraren
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- informatie op de website

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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