ANKHER RESET ART
***
ANKHER RESET ART is een kruisbestuiving van
MINDFUL CREAFREE, ANKHER-KANTELKUNST,
HO’OPONOPONO en EL ARTE DE LA LOBA
***
ANKHER RESET ART maakt de verbinding tussen het spanningsveld van wat leeft en wil gezien
worden en maakt verbinding tussen de natuur van de mens en de natuur an sich.

Wat betekent dit voor jou als deelnemer aan dit jaartraject?
Doel
o
o
o
o

Een expositie laten geboren worden die staat als een huis.
Verschillende kunstvormen zo positioneren zodat zij ten volle tot hun recht komen en
elkaar versterken.
Laten ontstaan wat het licht wil zien.
U de kans geven uw werk te tonen aan de wereld. Scary? Ja, natuurlijk. Maar oh, zo
leuk!!

Wat kan je verwachten van ANKHER RESET ART?
o

Na één van de programma’s: Ankher-Kantelkunst, Ho’oponopono, El Arte de La Loba of Mindful
Creafree te hebben gevolgd, krijg je drie workshopdagen in groep om je voor te bereiden tot
exposeren, met elkaar te verbinden en elkaars werk te leren kennen.

o

Tijdens deze 3 intensieve dagworkshop-dagen ga je aan de slag met PRIMAL PAINTING en
AANDACHT, FOCUS en STIJL technieken.

o

Een dagworkshop start om 10.00h en eindigt om 16.30h. Een uur pauze tussen 13.00h en
14.00h.

o

Een laatste workshop dag is op de locatie zelf. Deze wordt uiteraard bepaald op latere datum.
Werkstukken worden ter plaatse gepositioneerd en worden verbonden door een NATUUR-lijke
ontstaanshandeling.

o

Elk jaartraject heeft ongeveer een looptijd van een 10-tal maanden. Ik verwacht te kunnen
exposeren in het voorjaar van 2024.

o

Je krijgt de kans om via dit eenmalige ANKHER RESET-ART initiatief jouw kunstwerk aan
de wereld te tonen en het daardoor bestaansrecht te geven.

Wat heb je nodig?
o
o
o

Een gratis kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of online. We bekijken dan samen of dit
programma iets voor jou is.
Een open geest, zin om nieuwe balans te vinden, te creëren en de wil om nieuw bewustzijn toe
te laten.
Zin in groeien en bloeien.

Voor wie?
o
o

Voor wie body-mind en soul wil verbinden.
Vanaf 16 jaar tot 106.

o

Bij uitzondering en op vraag kan dit programma ook Individueel/in groep gevolgd
worden. Bij vragen: voel u vrij om mij te contacteren voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek zodat mogelijkheden en voorwaarden kunnen worden
besproken.

Waar? Data?
Locatie en data worden pas bepaald naar het einde van 2023. Ik sta garant dat elke deelnemer
aanwezig kan zijn.
Ook de locatie wordt tegen die tijd vastgelegd. Wat zeker is, is dat het in groot Zandhoven zal zijn.
Prijskaartje en annulatievoorwaarden
o
o

€350 voor vier volledige workshopdagen, locatie en expositie.
Ankher-Reset Art kan niet los gezien worden van één van de andere workshops: ANKHERKANTELKUNST, HO’OPONOPONO, EL ARTE DE LA LOBA of MINDFUL CREAFREE.

