Amersfoort, 15 januari 2018
Betreft: Beroeps Vereniging Tekentaal organiseert een Teken/beeldtaalevent op zaterdag 7 april.
Geachte lezer,
Wilt u hier even tekenen?
Nee, het gaat hier niet om een handtekening waarmee u vastzit aan een levenslange investering.
Hoewel… Misschien toch! Wist u dat een tekening heel wat teweeg kan brengen? Kan zorgen voor
verrijkende inzichten? Bewustwording? En tegelijkertijd ook een levenslange investering in uzelf kan
zijn? Vanzelfsprekend geldt dit ook voor uw cliënt of patiënt. Een beeld zegt immers meer dan 1000
woorden.
Natuurlijk zijn er mensen die heel makkelijk praten. Maar praten zij ook écht over dat wat er zich
binnen in hen afspeelt? Er zijn mensen die het lastig vinden om zich in woorden te uiten en kinderen,
die zich het pallet van taal en emoties nog niet eigen hebben gemaakt. Voor alle mensen, groot en
klein, met of zonder diagnose, kan de beeldtaal die in elke tekening aanwezig is, zorgen voor een
enorm zelfinzicht. Dit kan via tekentherapie, waar de cliënt op kunstzinnige wijze in beeld brengt wat
er vanbinnen leeft. Er wordt een beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag. De tekentaaldeskundige en
cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar,
benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Vervolgens kan er kunstzinnig verder gewerkt worden
aan uitdagingen, gebruik makend van diverse technieken en materialen.
Professionals zijn regelmatig verrast als zij zien welke rol een tekening kan spelen in het
bewustwordingsproces en herstelproces van mensen, die zich, om welke reden dan ook, niet prettig
voelen. Daarom is het de hoogste tijd om de kracht van de tekentaal een podium te geven.
-

Dit doet de Vereniging Tekentaal, Beroepsvereniging voor beeldend therapeuten, coaches en
tekentaaldocenten door het organiseren van het Tekenevent, Een beeld zegt meer dan
1000 woorden op zaterdag 7 april 2018 in De Inham te Hoogland, gemeente Amersfoort.
Tijdens dit event krijgt U de unieke gelegenheid om een dag lang lezingen en workshops bij
te wonen rondom teken- en beeldtaal en zo de werking hiervan te beleven.

Het programma ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

9.30 inloop met koffie en thee
10.00 uur: Danka Hüsken- Smit, schrijfster van tientallen boeken over Mandala en oprichtster
van het Educatief Mandala Instituut.
11.00 uur Inger van Lamoen-Dommisse, arts, en schrijfster van “Prentenboek van de Geest” ,
vertelt over de meerwaarde van het gebruik van tekeningen en beeldtaal bij haar werk.
12.00 tot 13.00 lunch
13.00 uur Lisa Borstlap, oprichtster van de holistische opleiding Genezend Tekenen in
Zutphen, vertelt over het beeld dat iemand van zijn ziekte maakt, in relatie tot zijn zelfbeeld
14.00 uur Eveline Ruitenberg, ervaring vanuit kinderpsychiatrie, werkzaam als speltherapeut
en gezinsbegeleider vertelt hoe zij via kindertekeningen de kinderen beter kan begrijpen.

•
•

15.00 uur Marjan Raven, opleiding ’t Pad, psycho- sociaal Beeldende therapie gebaseerd op
ACT acceptatie en commitment therapie (Evidence Based)
17.00 uur Afsluiting, Josée van der Staak, voorzitter van de beroepsvereniging Tekentaal

Doorlopend worden er workshops rondom kindertekeningen, dementie, autisme, rouwverwerking
en meer, verzorgd door ervaren tekentherapeuten en coaches beeldend.
U tekent (in) voor een dag vol bewustwording rondom de werking van de beeldtaal. Zo kunt u binnen
uw praktijk weloverwogen uw cliënten doorverwijzen naar de vorm van hulp die het best bij hen
past, waarbij tekentherapie vanaf nu, zo verwachten wij, binnen uw werkveld een nieuwe optie zal
worden. In het hele land zijn Teken- en beeldend therapeuten/coaches werkzaam; kijk op
www.tekentaal.nl voor een therapeut/coach bij u in de buurt.
Aanmelden voor deze dag is wenselijk, het aantal plaatsen is gelimiteerd. De toegang is € 20,00 bij
inschrijving vóór 15 februari, daarna betaalt u € 25,00. Voor deze en andere praktische informatie,
verwijzen we u graag naar de bijlage. Wilt u samen met een collega dit event bezoeken, dan is dat
uiteraard mogelijk.
We verwelkomen u van harte op dit event, als start van een toekomst waarin de tekentaal een
betekenisvolle rol mag gaan spelen binnen het brede scala aan zorg.
Hartelijke groet,

Tekentaal Event, Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
De praktische zaken nog even voor u op een rijtje:
Wat:
•
•

Verhelderende en inspirerende lezingen over de waarde van de tekentaal voor uw cliënten
Interactieve workshops

Wanneer:
•
•

Zaterdag 7 april 2018
Inloop vanaf 9.30, programma 10.00-17.00

Waar:
•

In de sfeervolle kerk De Inham, Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland

•

Per openbaar vervoer: Vanaf het centraal station Amersfoort vertrekt om de 10 minuten lijn
4 naar Kattenbroek en die bus gaat door Hoogland. Na 10 minuten is de bus in Hoogland en
kunt u bij de Molenweg uitstappen. 100 meter lopen in de richting waar de bus gaat en u ziet
aan de linkerkant de kerk De Inham.

•

Parkeren: bij het winkelcentrum aan de Hamseweg bevindt zich bij de Aldi een grote
parkeerplaats waar u kosteloos kunt parkeren. Tevens zal er bij de Inham iemand staan die u
kan helpen bij het vinden van een parkeerplek.

Hoe:
Aanmelding gaat via voorinschrijving, door de entreegelden over te maken. Dit kan via een klik op de
volgende link: https://verenigingtekentaal.nl/
•
•
•

Bij aanmelding vóór 15 februari, ontvangt u een korting en betaalt u € 20,00pp, hierna
bedraagt de entree € 25,00pp.
De entree is inclusief lunch, workshops en lezingen
Bij de ingang contant betalen is ook mogelijk, houdt u er echter rekening mee dat het aantal
plaatsten beperkt is.

Wie:
•
•
•

Sprekers uit de reguliere zorg
Opleiders
Teken- en beeldend therapeuten/coaches uit het hele land, kijk ook op www.tekentaal.nl

Waarom
Om u bewust te maken van de mogelijkheden en meerwaarde van het gebruik van de
beeldtaal in de behandeling van uw cliënten en patiënten.

