DAG VAN DE FENOMENOLOGIE

UITNODIGING

14 mei, 10.00 uur -16.30 uur
Stichtse Vrije School Zeist
“Vernieuw je relatie
met de natuur!”
Fenomenologie is een werkwijze die een intensieve
ontmoeting mogelijk maakt met de natuur in haar vele
gedaanten. Bij natuurfenomenen kun je letten op dat wat
in wording is en op kwaliteiten die zich door het
ontwikkelingsproces heen uitspreken. Je zult wonderlijke
combinaties van kracht en tederheid tegenkomen.

De Dag van de Fenomenologie is een ontmoetingsplek
voor ieder, die aan de slag wil met fenomenologie:
zelf ervaren, uitwisselen met anderen, met inspirerende
verhalen van ervaren fenomenologen.
Irene Keijzer – ‘De magnolia is rood’

Programma:
09.45-10.00 u Inloop met koffie en thee
10.00 - 10.15 u Opmaat
10.15 - 11.15 u Inleiding door Jaap van der Wal,
embryoloog:
“De taal van het menselijk embryo.
Een fenomenologische benadering”
11.15 - 12.30 u Fenomenologisch onderzoek in
werkgroepen
12.30 - 13.30 u Lunchpauze met soep.
Lunchbrood graag zelf meebrengen.
13.30- 15.00 u

Fenomenologisch onderzoek in
werkgroepen (voortzetting)
15.00-15.30 u Presentatie van de werkgroepen
15.30-16.00 u Terugblik -Toekomstplannen
16.00-16.30 u Ruimte voor vragen en napraten

Werkgroepen:
1. Menselijke conceptie - Als tegenpolen een
midden creëren (met vormtekenen) –
met Jaap van der Wal
2. Water, dat wonderlijke levende water… met Paul van Dijk
3. ‘Elke kleur een universum’ (met proeven doen en
schilderactiviteit) – met Wil Uitgeest
4. ‘Het tot vorm gestolde gebaar’, boetseren –
met Rolf Zeldenthuis
5. Kleurverschijnselen tussen licht en duister, gaan
we buiten onderzoeken - met Bob Siepman vd Berg
6. Planten leren begrijpen - met Ger van de Ven

'Door zelf te oefenen met fenomenologie, kan ik het ook beter toepassen
in de klas ' (cursist vorig jaar, periodedocent klas 7,8 en 9)

7. De fenomenologie van vogels –
met Sander van Hesteren

De dag vindt plaats op de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist | van 10 uur – 16.30 uur, inloop 9.30 uur |
€35,- incl koffie, thee, soep. (Graag zelf lunchbrood meebrengen)
Aanmelden: Mail je naam, tel. nummer, woonplaats en “Fenodag 2022” naar fenocursus@gmail.com en je ontvangt bericht. Tot ziens in mei, de initiatiefgroep Wolter Bos, Antoon van Hooft, Willemien Roelse, Silfriede Bos.

