
De Magie van de Klank

Met Hugo van der Hout (Didgeridoowerkplaats) en Jan Roelofs (Verwoording&Bezieling)

Atelier Midgaard, zaterdag 2 april, 09.30 -16.30

"Klank zegt meer dan duizend beelden"
(oud Chinees gezegde)

We denken vaak dat we weten wat goed voor ons is maar onze ratio is een beperkt instrument.
Onze intuïtie is veel groter, ruimer, magischer. Allesomvattend, net als de trilling - al dan niet 
hoorbaar - die alle leven en alle materie verbindt. 

Klank is een poort tot die wereld waar alles te vinden is wat we echt nodig hebben. Balans. 
Heling. Verwondering. Ontvankelijkheid. Voldoening. Vervulling. 

Samen dompelen we ons een dag lang onder in de Magie van de Klank. We gaan deze dag 
spelen met de klanken die we maken: hoe kun je jouw eigen instrument of stem beter leren 
kennen en inzetten? We gaan samen klinken en in kleine groepjes experimenteren met 
klankmassage. We gebruiken het bos om onze klank in resonantie met de natuur te ervaren…

 In de aangename ruimte van het Atelier op Midgaard en in de mooie natuur van dit kleine 
landgoed net buiten Zutphen gaan we luisteren wat het leven ons te zeggen heeft. 

Heb je eigen instrument(en)? Neem mee!

Hugo werd twintig jaar geleden geraakt door de klank van de didgeridoo. Nu maakt hij ze, 
geeft er les in en maakt er klank mee. Daarnaast docent intuïtieve ontwikkeling en energetisch
counselor.
Jan is al vele jaren gefascineerd door het mysterie van geluid. Beheerst vele instrumenten 
waaronder zijn eigen stem. Docent Padwerk, schrijver, zanger, spreker, trainer in 
mannenworkshops. Hij kent de kracht van het woord en weet daarmee te spelen. 

Deelnameprijs: € 65,-
Aanmelden of meer info: Jan: jan.roelofs@euronet.nl , 06 10146395
Hugo: vrijelijnen@kpnplanet.nl , 06 12162583
Neem zelf je lunch mee, wij zorgen voor koffie, thee, soep.   

Hugo van der Hout en Jan Roelofs geven in het atelier op Midgaard ook 
klankhelingconcerten: dinsdagavond 14 maart en dinsdagavond 18 april.
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