Euritmie Projektgroep Zutphen.
Wie zijn wij?
De Euritmie Projektgroep Zutphen bestaat uit een groep enthousiaste euritmie liefhebbers, die o.l.v.
Chantal Heijdeman (Master of Arts of Eurithmie, en regisseuse) en Ondine Gordijn (euritmiste,
initiatiefnemer van de groep, organisatie en repetitor), iedere anderhalf tot twee jaar een projekt
uitwerken.
In de aanloop/oefenperiode wordt er sterk onderzoekend gewerkt. Daarbij worden de ervaringen,
ideeën en vragen van iedere deelnemer meegenomen in het creatieve- en oefenproces.
Door de intensieve samenwerking van de twee euritmistes, en de horizontale structuur, ontstaat er
een enthousiaste en inspirerende werksfeer.
De verteller/spreker/musici/kostuumnaaister worden al in een vroeg stadium bij de opbouw van het
programma betrokken, zodat er een optimale verbinding kan ontstaan. Ook andere disciplines
worden ingezet als zich specifieke vragen of wensen aandienen. Zoals b.v. een poppenspeler, een
biografisch werker, een collega euritmist.
Onderweg zijn er nog vele ontmoetingen met allerlei mensen waarvan stukjes in het programma zijn
terug te vinden. (In het programma “Mette Swaene zijn dat o.a. de klankstaven en de houtjes die we
te leen kregen. Een gedicht, een tekst. De afbeelding van de vrouw met de zwaan).
Door de open, horizontale structuur is er veel ruimte voor inbreng en ontplooïng van ieders
meegebrachte talenten. (Poppenspeelster/maakster, muzikaliteit: instuderen van een lied). Ieder
zoekt op eigen wijze verdieping van het thema, en ontdekkingen worden gedeeld.
Gedurende de hele periode is er veel aandacht voor oefening en scholing van het euritmische
“instrument” en aanleg en verdieping van de euritmische elementen.
De lesochtenden en oefenavonden vinden plaats op de vrijdagochtenden en de woensdagavonden.
Het hele jaar door, uitgezonderd de schoolvakanties. (Midden Nederland).
Tussen twee projekten in staat de groep open voor nieuwe instroom. Er is dan gelegenheid (voor
mensen die al bekend zijn met de euritmie) om een periode mee te doen en te ervaren hoe het is om
zo intensief met de euritmie bezig te zijn, en gericht ergens naartoe te werken.
De eerstvolgende tussenperiode vindt plaats vanaf midden mei tot en met 7 juli 2017.
Voor mensen die nog onbekend zijn met de euritmie, of zich niet zo intensief willen/kunnen
verbinden zijn er diverse cursusmogelijkheden door het jaar heen bij een van beide euritmistes.
Deze cursussen gaan bij minimaal 6 deelnemers van start.
Informatie: Ondine Gordijn info@metfrisseblik.nl

