TANIEC Z ŻYWIOŁAMI PRZYRODY
i Life/Art Process® Anny Halprin
nad Bałtykiem
15–18 czerwca 2017
W doświadczeniu Life/Art Process Anny Halprin wiele znaczących impulsów wypływa z kontaktu
z naturą. Taniec w przyrodzie otwiera bowiem nie tylko przestrzeń tańca, ale także przestrzeń
doświadczenia, wykraczającą daleko poza granice ciała.
Morze, szeroka nadbałtycka plaża i wydmy zapraszają do kontaktu z elementami przyrody, do
odkrycia i doświadczenia szczególnych właściwości wody, piasku, wiatru. Bycie poruszanym,
kołysanym przez wiatr i fale, czucie piasku w dłoniach i pod stopami głęboko pobudza zmysły i
pozostawia ślady w wewnętrznym krajobrazie ciała. Pejzaże te stają się widoczne w namalowanym
obrazie, napisanym tekście i cieleśnie doświadczonym tańcu.
Warsztaty stworzą możliwość połączenia doświadczenia ruchu na łonie przyrody jak również
w przestrzeni sali - chronionym miejscu, w którym możliwe będzie “nadanie kształtu” nowym
doświadczeniom.
Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy wszystkie uczestniczki i uczestników szkoleń
Life/Art Process, które przeprowadzone były w Warszawie i w Krakowie.
W warsztatach wezmą także udział absolwenci szkolenia z Niemiec i Austrii.
Prowadząca warsztaty:
Ursula Schorn, M.A.
psychoterapeuta tańcem i terapeuta Gestalt (BTD)
Halprin Practitioner (Tamalpa Institut, USA)

Termin:
Rozpoczęcie: 15 czerwca 2017, godz. 16.00
Zakończenie: 18 czerwca 2017, godz. 12.00
Miejsce:
Smołdzino, Gościniec “U Bernackich” (www.ubernackich.pl)
Pensjonat położony jest w odległości 5 km od morza (na miejscu znajduje się wypożyczalnia
rowerów).
Mamy zarezerwowane pokoje jedno- i dwuosobowe. Miejsce w pokoju jednoosobowym wraz z
wyżywieniem (śniadanie + obiadokolacja kosztuje 110 zł, natomiast w pokoju dwuosobowym 90 zł
od osoby.
Pensjonat oferuje znakomitą kuchnię wegetariańską.
  
Opłata za kurs: (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia) wynosi 600 zł.
Zapisy i wpłata zaliczki w wysokości 200 zł trwają do 10 marca 2017 (jest to 2. termin).
W przypadku wycofania się z udziału w kursie do 90 dni przed terminem warsztatów będzie
potrącone storno w wysokości 25% od kosztów całej opłaty + 100 zł zaliczka za nocleg, od 30 dni
przed terminem storno 50% od kosztu warsztatów + zaliczka za nocleg, od 14 dni - storno 80% +
zaliczka za nocleg.
Rezerwacja udziału w warsztatach jest ważna dopiero po dokonaniu przedpłaty.
Przedpłatę, z dopiskiem - przedpłata “Taniec w przyrodzie” - prosimy wpłacać na konto:
Joanna Zwoleńska/Kined Warszawa
BGZ 07203000451110000001993620
Zapisując się na warsztaty prosimy o zaznaczenie wybranego noclegu (miejsce w jedno- lub
dwuosobowym pokoju).
Osoby, które chciałyby wybrać inną opcję noclegu mogą same dokonać rezerwacji miejsca.
Prosimy poinformować nas o tym, zgłaszając udział w warsztatach.
Pozostałą opłatę za noclegi i wyżywienie uczestnicy będą mogli dokonać bezpośrednio w
pensjonacie po zakończeniu kursu.  
Organizacja i zapisy:
Joanna Zwoleńska 					
e- mail: <kined@poczta.onet.pl> 			
Tel.: 0602 269 644

Beata Marecka - Zehetbauer          
e -mail: beata.marecka@gmail.com

