Nieuwsbericht Mirjam Janse zomer 2018
Beste medereiziger,
Ik heb het spelen herontdekt deze zomer. Heerlijk. Iets maken zonder
vooropgezet doel, gewoon laten gebeuren. Ik krijg er energie van, voel weer
wat me drijft en de ideeën en beelden komen als vanzelf naar boven.
Creativiteit is de bron én de motor van onze levenslust, maar die moet wél
blijven draaien! En als je oververmoeid raakt gaat dat draaien steeds
moeizamer. Dat maakt onzeker, angstig en uiteindelijk depressief.
Maken en doen is dus gezond, leerzaam en inspirerend!
Wat ik doe? Hier de agenda.

23 augustus
23 september
30 september
13 oktober
20 oktober
27 oktober
6 november

De expositie 'Kleurijk Amsterdam' sluit, Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam
Atelier expositie. 2e nassaustraat 8, 1052 BM, Amsterdam. Voor genodigden.
Opening expositie 'Identities', Vreugdehof, De Klencke 111, 1083 HH Amstelveen
Workshop, Lijster en de Vink, Langbroekerdijk A13, 3947BC, Langbroek
Workshop, de Literaire werkplaats, Meentweg 83a, 3755 PB Eemnes
Workshop, de Literaire werkplaats, Meentweg 83a, 3755 PB Eemnes
Lezing 'Kraakhelder', Wassenaar. Voor genodigden.

30 september Opening expositie 'Identities'
Stichting Smaak organiseert in Vreugdehof een Pop-up Museum. Een totaal event met exposities en workshops.
Op uitnodiging van gastconservator Sya van ’t Vlie toon ik er mijn interactieve project ’Thuis op de tak’ in een
nieuwe jas. De expositie is van 30 september tot 31 oktober. De opening is op zondag 30 september.
13 oktober Workshop Natúúrlijk.
Voor wie wil maken zonder veel te denken. En voor wie wel eens wil ervaren hoe het is op groot formaat te
werken met natuurlijke materialen, verf en papier. Ik bied je een verdiepend avontuur aan. De vergoeding is 80
euro incl btw, hand-out en koffie of thee met koek en biologische soep bij de lunch.
Locatie is Lijster en de Vink, een prachtige grote tuin in Langbroek
20 oktober Workshop ’Het creatieve proces’
Een dag kijken naar de essentie van creativiteit en de betekenis ervan in jouw
leven. Ik geef je korte prikkelende opdrachten en inspireer je nieuwe gedachten te
omarmen. Vergoeding 75 euro incl btw, hand-out en koffie of thee met koek.
Locatie is De literaire werkplaats, een schitterende locatie in Eemnes
27 oktober Workshop ’Maken en breken’
Zien wat er gebeurt als je iets afbreekt en opbouwt. Je kan van beiden genieten! Ik zet je aan het werk en geef je
op jou afgestemde aanwijzingen. De Vergoeding is 75 euro incl btw, hand-out en koffie of thee met koek.
Locatie is De literaire werkplaats, Eemnes
6 november Lezing 'Kraakhelder'
’Kraakhelder’ in Wassenaar gaat over ’De vijfde dimensie en het belang van creativiteit'. Op uitnodiging.
Je kunt je opgeven voor één of meerdere workshops door mij een mailtje te sturen. Voor informatie bel je me
gewoon. Zeker voor mensen die één of meer sessies met mij hebben gedaan blijken de workshops een
'eyeopener'. Deelnemers merken als vanzelf door blokkades te breken. ’Mijn hoofd en hart zijn dichter bij elkaar
gekomen’ zegt de een. ’Ik kijk met andere ogen naar de kunst op kantoor. Er zitten ménsen achter!’ zegt een
ander. Ik verheug me erop je bij een van deze dagen te ontmoeten.
Mirjam is Transformational Coach, helderwetende en beeldend kunstenaar. Als coach assisteert zij mensen in
het herkennen van de intentie van hun ziel.
Contact

06 26 132 972

mail@mirjamjanse.com

www.mirjamjanse.com (under construction)

Privacy
Je staat op mijn e-maillijst, omdat je mij om een reading hebt gevraagd, of je naam bij een workshop of lezing op een
mailinglijst hebt gezet. Ik stuur zo'n twaalf berichten zoals deze per jaar. Afmelden kan altijd.
Op 25 mei is de nieuwe privacywet ingegaan. Inhoudelijk is er niks veranderd aan de manier waarop ik met je persoonlijke
gegevens omga. Ik, en ik alleen, onderhoud de gegevens. Informatie is alleen voor mij toegankelijk en zal alleen worden
gebruikt voor directe communicatie tussen jou en mij. Ik geef geen gegevens door aan anderen. Als coach werk ik volgens
een strikte Code of Conduct. Alle sessies en workshops zijn vertrouwelijk.

