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大德曰生, Grote Kracht Noemt Men: “Leven”, Taoïstische Kalligrafie
Foto © Wu An & China Arts College

China Arts begint aan een nieuw leven na drie jaar van verplichte semi- of totale lockdown. Wij
zijn heel druk bezig geweest met alles te herdenken en te heroriënteren en met grote 
vereende kracht willen wij nu nieuwe uitdagingen aangaan. Het China Arts Team staat te 
popelen om jullie het hele nieuwe programma toe te lichten en daarvoor komt de Open Dag als
eerste gelegenheid net op tijd (zie hieronder voor de details). Maar een dezer dagen wordt ook
de geheel vernieuwde website gelanceerd (het oude webadres blijft), met alle informatie over 
het boeiende programma en de nieuwe opleiding in de taoïstische innerlijke alchemie. Nog een
nieuwigheid is dat we ook heel binnenkort onze eerste online cursus gaan opstarten en we 
plannen in de loop van de komende maanden en jaren meer en meer online mogelijkheden. 
Het centrale thema van alles wat we doen is de innerlijke taoïstische alchemie van de 
Zuidelijke Traditie en alle items op het cursusprogramma zijn daarop gebaseerd of daarmee 
verbonden. Bovendien willen wij nog meer duidelijk maken dat wij over heel speciale troeven 
beschikken. Om er een paar op te sommen: wij bieden veertig jaar onderwijservaring, alle 
lessen zijn wetenschappelijk onderbouwd en wij hebben rechtstreekse toegang tot de levende 
en geschreven Chinese bronnen. En in deze crisistijden is de volgende troef wellicht nog de 
interessantste: nu alles extreem duurder wordt, worden onze cursussen goedkoper. Geen 
reden meer om te aarzelen, zet die stap en kom bij ons les nemen!
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OPEN DAG 4 SEPTEMBER 13 – 17 u

Lezing “Taoïstische Alchemie” in CAC
Foto © Fu Anji & China Arts College

Zondag 4 september zetten wij de deuren van het China Arts College (CAC) in de Ballaarstraat 
114 te 2018 Antwerpen (Zuid) wagenwijd open. Dan kun je bij een gratis kopje thee genieten 
van de ruimte, de tentoonstelling van Fei Lingbi bekijken, geïnformeerd worden over de 
cursussen en een gratis taijiquan-les meepikken. Hier is het concrete programma:

13:00 u: inloop en tentoonstelling 7 Stars Studio (Fei Lingbi)
13:30 u: inleiding tot het nieuwe cursusprogramma door prof. dr. Dan KJ Vercammen
15:00 u: voorstelling van de 7 Stars Studio en inleiding bij de tentoonstelling door Fei Lingbi
16:00 u: gratis proefles taijiquan tuishou/duwende handen (partneroefeningen) met prof. dr. 
Dan KJ Vercammen

Natuurlijk kun je ook terecht met je vragen bij het China Arts Team en kun je inschrijven voor 
een of meer activiteiten.
Er is handgel beschikbaar bij de voordeur en in het toilet en wij hebben een 
luchtzuiveringsapparaat dat de hele tijd de ruimte zuivert.
Als je ons pand betreedt, kun je of schoenovertrekjes aantrekken of schoenen wisselen (geen 
buitenschoenen en geen hoge hakken toegelaten in de zaal).
Foto- en video-opnames zijn niet toegestaan.
De taoïstisch alchemistische tuin is tijdelijk gesloten wegens restauratiewerken.
Parkeren in de buurt is gratis op zondag.

Teksten/afbeeldingen/foto's © 2022 Wu An/Fei Lingbi/Dan K.J. Vercammen/China Arts vzw /Fu Anji

China Arts College CAC/Taoist Alchemical Studies Center TASC

China Arts vzw, Ondernemingsnummer: 0441.860.536, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpent, tel: +32(0)3 248 13 87 

www.taoiststudies.org   www.facebook.com/TASCAlchemy   info@taoiststudies.org

 Stuur deze mail gerust door naar geïnteresseerde vrienden en familie! 

Wie deze nieuwsbrief niet verder wil ontvangen, kan een mail sturen met als mededeling: “uitschrijven nieuwsbrief”. Wij slaan jouw adresgegevens enkel op
jouw verzoek in een beveiligd computerbestand op voor het mailen van de nieuwsbrief en geven deze gegevens niet door aan derden. 

http://www.taoiststudies.org/
mailto:info@taoiststudies.org


STAND, EXPO & LEZINGEN TIJDENS HET YING YING TRAVEL WEEKEND

Dan KJ Vercammen met Miaodao of Grote Sabel
Foto © S. Richardson & China Arts College

Net als vorig jaar nemen wij, op vraag van onze vriend Mario Steurs van Ying Ying Travel, 
weer deel aan het Ying Ying Travel Weekend in Geel op 10 en 11 september. Vorig jaar hadden
we een stand en deden wij een krijgskunstdemo, maar dit jaar opteren wij, naast de stand, 
voor lezingen door prof. dr. Dan KJ Vercammen. Zaterdag is er een lezing over het taoïsme en 
zondag over de innerlijke krijgskunsten. Wij stellen ook enkele werken van schilder-kalligraaf 
Fei Lingbi (www.7starsstudio.shop) tentoon.
Het volledige programma van het weekend vind je hier: https://yingyingtravel.eu/ying-ying-
travel-weekend. Scroll naar beneden op deze pagina voor het gedetailleerde programma.
Naast onze activiteiten zijn er dus diverse andere leuke dingen te zien en te beluisteren.
Mario is de gedreven man achter Ying Ying Travel en als je op zoek bent naar kwaliteitsvolle 
reizen, dan ben je bij hem aan het goede adres! Warm aanbevolen.

EINDE HUIDIG EN BEGIN NIEUW ACADEMIEJAAR 

Dan KJ Vercammen Geeft Uitleg over Tuishou/Handen Duwen
Foto © Fu Anji & China Arts College

Met de Open Dag en nog enkele vakantielessen eindigt het academiejaar 2021 – 2022.
Op 17 oktober gaan we van start met het nieuwe academiejaar en het vernieuwde 
programma. De eerste les is de taijiquan maandagavondles op 17 oktober (19:30 – 21:30 u) 
en dan volgt de eerste nieuwe avondles taijiquan krijgskunsttoepassingen op woensdag 19 
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oktober. Tijdens de gratis les op de Open Dag kun je alvast kennis maken met 1 aspect van 
taijiquan als krijgskunst, maar deze lessen omvatten veel meer. Ze zijn echt uniek, neem dat 
maar van ons aan.
In onze volgende nieuwsbrief meer over het nieuwe programma, de opleiding en de online 
mogelijkheden.
Tot ziens op onze Open Dag of bij een andere gelegenheid.

Het China Arts Team
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