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NIEUWE ROOSTERS, NIEUWE CURSUSINFO & NIEUWE ACTIVITEITEN

Baguazhang, “de molensteen duwen”
Foto © Wu An & China Arts College

We zijn de voorbije weken druk in de weer geweest om een nieuw programma
op te stellen, nieuwe roosters te maken en de info over alle nieuwe dingen
klaar te stomen. Je kunt op onze website (https://www.taoiststudies.org/lijst-
downloads-nl) alle cursusinformatie vinden tot en met het eerste trimester van
het academiejaar 2023 – 2024!
Laten we hopen dat het deze lente allemaal wat beter gaat met onze wereld,
want daar is iedereen wel aan toe.

AVONDLESSEN & VAKANTIELESSEN

De maandagavond- en woensdagavondcursus lopen gewoon door tot eind juni
(er is een onderbreking van begin april tot half mei) en vanaf 4 juli starten de
vakantielessen (juli – augustus) op de maandagavonden van 19:30 tot 21:30
u. Deze staan open voor oude en nieuwe studenten. Tijdens de vakantielessen
trainen we elementen uit de innerlijke krijgskunsten.
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NIEUWE ACTIVITEITEN LENTE – ZOMER 2022

De Acht Onsterfelijken of Baxian

Dit academiejaar loopt tot 31 augustus. Tot die tijd staan nog allerlei
initiatieven op het programma. De oude bekenden Yuanqigong, Baguazhang,
Shidaxing en Taijiquan komen allemaal aan bod.
12 en 19 juni reserveren we voor Yuanqigong (de Training van de Primaire Qi)
en meer specifiek voor de Loopoefeningen der Acht Onsterfelijken (Baxian
Xinggong), een meditatieve gezondheidstraining die geschikt is voor iedereen.
18 en 26 juni vervolgen we de cursus Taijiquan Tuishou (Duwende Handen),
leerzame partneroefeningen om de energieën van taijiquan te verkennen en te
leren gebruiken.
Baguazhang doen we op 2 en 17 juli en 7 en 20 augustus. We werken rond de
set die de oude Chinese kosmologische visie uitbeeldt en die ook het
onderwerp is van de avondlessen op woensdag.
Als aanloop naar verdere intensieve training volgend academiejaar plannen we
deze zomer al 4 workshops Shidaxing/Tien Grote (Dieren)Vormen, waarin we
de oudste innerlijke krijgskunst in al zijn facetten willen tonen. Pittig werk
gegarandeerd op 10 en 23 juli en 14 en 27 augustus.
Alle informatie over de inhoud van de komende workshops vind je hier en het
rooster vind je hier.
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OPEN DAG & START NIEUW ACADEMIEJAAR

“Solitary”, monochrome aquarel door Fei Lingbi

Op zondag 4 september van 13 tot 17 u houden wij onze Open Dag. Wij stellen
dan het nieuwe academiejaar voor en geven gratis lessen innerlijke
krijgskunsten. Daarnaast stelt Dan KJ Vercammen ook het artistieke project
“Seven Stars Studio” voor en kun je de bijhorende tentoonstelling bezoeken.
In een volgende nieuwsbrief brengen we meer details.

Wij verwelkomen jullie graag in onze lessen.
Het China Arts Team
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