
Wat is er mooier, dan de vakantie 
creatief en kunstzinnig te beginnen 

met een Zomercursus ?

Dru-Yoga met Ellen Haring

muziek/beweging & zingen 
met Cornelia Wiemers 

en

schilderen & tekenen 
met Nelie Tjallingii. 

Als gehele groep gaan wij met elkaar 
elke dag

Yoga doen, 
schilderen & tekenen,
 musiceren & bewegen 

en zingen.

De kunsten wisselen elkaar af en vullen 
elkaar prachtig aan rond om het thema:

stilstand & beweging.

Zomercursus 
van 04 t/m 06 juli 2020

Kunst 
tussen 

duin & polder  

thema: 
stilstand en beweging

meld je aan tot uiterlijk 05 juni bij 
c.wiemers@crescenda.nl

Meer informatie vind je op de website 
www.crescenda.nl “agenda”

Locatie: “Kanvoleis”, Valkenlaan 14, 
1871 AV Schoorl 

op het terrein van de zorginstelling 
“Scorlewald”.

Tijden: zaterdag 14:00-18:00
zo en ma van 10:00 tot 18:00

Kosten: € 225,- incl. lunch op zondag

Maandag is er de mogelijkheid om met elkaar 
in de lunchroom van Scorlewald te lunchen. 

bij de NVKToag 
16 AM punten aangevraagd

Lees meer over de workshops op de 
achterkant 

mailto:c.wiemers@crescenda.nl
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Dru Yoga

Iedere dag heerlijk bewegen,
het liefst buiten in de natuur.

 
Breng daarvoor je eigen yogamatje mee!

Dru yoga is de perfecte manier om
 je lichaam en geest te ontspannen.

Het is zeer toegankelijk voor iedereen,
 je hoeft niet superfit te zijn om 

aan Dru yoga te doen. 
De nadruk ligt op vloeiende bewegingen, 

die stress wegnemen en
 je meer energie geven.

Ellen Haring, 
Dru Yoga docente en framedrumster

“Bewegen brengt je dichter bij jezelf, het is een 
goede manier om jezelf en je lichaam beter te 

leren kennen,”

Zingen
muziek & beweging

Wij gaan samen met stem improviseren en 
eenvoudige canons zingen

Met elkaar gaan wij op speelse manier met 
klanken improviserend musiceren. 

Ook wat eerder is gezongen, gaan wij later 
bewegen en verklanken.

 
Op die manier worden wij er bewegelijk in,

verdiepen en ervaren wij 
het muzikale van verschillende 

invalshoeken.

Cornelia Wiemers
Heilpedagoog, muziektherapeute en 

bewegingsdocente volgens E. Jacques-Dalcroze.
praktijk Crescenda

“Mijn passie is 
de verbinding van muziek en beweging en 

de fascinatie over de puurheid in de eenvoud”

Kleuren & vormen in de natuur 

De natuur zit vol prachtige vormen 
en kleuren die we gaan ontdekken.

Zelf vorm en beweging scheppen, geeft 
voldoening en plezier.

Vanuit de waarneming observeren we de 
beweging en groei van plant en bloem.

We zullen werken met pastel en 
houtskool en verf. 

Ook zullen we zelf onze verf maken 
met de rijke aarde en plantenpigmenten.

Nelie Tjallingii 
kunstzinnig therapeute en beeldend kunstenares.

“Wanneer we de wereld van binnenuit bekijken, 
wordt alles poëzie.”

Goethe:“Ieder object  dat diepgaand word 
beschouwd opent een nieuw 
waarnemingsorgaan in ons.”




