
Werkplaatsen
en andere activiteiten 
cursusjaar 2018-2019

Binnen de onderneming zijn er komend jaar werkplaatsen, 
werkplaatsen voor menskundige werkpraktijken 

De werkplaatsen zijn erop gericht dat je je eigen handelen zo een belichamende inbed-

ding en stem geeft dat je werk & je leven samenwerken. De 4-D methode wordt hierbij 

ingezet opdat je eigen didactiek verschijnt, de didactiek die de professionele stem 

doet horen en je roeping gestand doet. Je blauwdruk is in werking.

Je kunt in deze werkplaatsen je eigen werkpraktijk professionaliseren door instrumenten te bou-
wen voor je eigen beroepspraktijk, supervisie te ontvangen, het doen van onderzoek, master-
classes bijwonen of volgen, af en toe het 4-D spel te spelen, halen van deelcertificaten voor de 
–gecertificeerde- opleiding tot doorhoorpedagoog of spelpedagoog. Ook kun je een persoonlijk 
trauma, een fysiek/ emotioneel/ beroepsmatig/ opvoedkundig/ religieus vraagstuk/ persoonlijk 
issue te berde brengen en met degenen die aanwezig zijn al dan niet begeleid uitwerken. Op 
zo een wijze dat je het issue niet meer persoonlijk kunt nemen en wel persoonlijk gewaarzijnd 
hanteert voor datgene waartoe jij geroepen bent.
Body-Mind-Centering, craniosacraal en ander behandelwerk, menskundewerk, Tsjechovwerk, stem-klankwerk, 

authentic movement, maskerwerk, -vorm-tekenen kunnen hierin begeleidend zijn.

Tijdens de werkplaatsen zullen er cummulatief inleidende thema’s aan de orde komen:
-je kunt daarvoor vooraf vragen, inhouden, issues inbrengen-

levensprocessen & zintuigen 
beïnvloeden & ruimterichtingen & ontwikkelingspatronen

instrument –zijn- & didactiek
geometrische vormen & presentie

slijm & context & realiteit waarnemen
roeping & biografie

leiderschap & horizontale hiërarchie
leergeschiedenis & oerscript

professionele stem

Het is mogelijk om voor het komende cursusjaar alleen/ in kleine bekende of onbekende groep 
een aantal wensen te geven zodat het curriculum van de werkplaatsdagen die je kiest daarvoor 
wordt vormgegeven. Tussenliggende tijd kan zo gewild met bloggs/ e-learning/ supervisie en 
intervisie worden ingericht.

Daarnaast zijn er 3 schrijf 2-daagsen om taal te geven aan dat wat je weet.
Je kunt een thema uitwerken, een spel ontwerpen, je leergeschiedenis uitwerken, je oerscript 
schrijven of de verantwoording schrijven van een instrument wat je hebt gebouwd.

Begin mei 2019 een 10-daagse Java-reis, een reis waar je het werkzame in verschillende verban-
den zodanig nuancerend verwarrend ontmoet dat je de trilling kunt ontvangen die het aardse 
werk van jou vraagt. Je professionele stem kun je veranderend ontmoeten door Java, haar rumoe-
rige rommelige sfeer, haar tempels en gevraagde betrekkende intensiteit. Prapto zal een aantal 
dagen workshop geven, je inleiden in het bewegen met en vanuit alles wat een ieder gewaarzijnd 
kan waarnemen. Het gehele program vindt plaats ten behoeve van jouw stem.

Het onderzoek naar de Professionele Stem blijft door alle activiteiten van de onderneming plaats-
vinden; minutieus zal er gewerkt worden opdat het auto-etnische van de stem zich zo prijsgeeft 
dat onze last/potentiaal/persoonlijkheid onze professionaliteit voor het geheel klank geeft.
Hiervoor zal een onderzoekslab van 5 dagen door het jaar heen worden ingericht. Je kunt ook 
individueel maandelijks 2 uur hieraan werken.

Wie

Degenen die ontmaskerende werk van 4-D werk hebben ervaren of zij die dit na een introductie 
willen ontmoeten.

Voorbereiding

De ingrediënten voor je gewilde programma inbrengen –wat wil je hoe met wie wan-
neer- , Er komt een programma voor het geheel tot stand en samen bouwen we je 
individuele curriculum. Voor 1 september de ingrediënten aanreiken.

Overige geplande activiteiten:

25 september is er een avond 19-22 uur aangaande water en de professionele 

stem.  

Epifanie 6 januari 19-21 uur om het jaar thematische bedding te geven

1 maart is er een avond 19-22 uur aangaande lucht en de professionele stem. 

Voorjaarsretreat 

50 dagen in april-mei 2019 en 3 werksessies –informatie op vraag beschikbaar-

Professionele stem lab

5 dagen van 9.30-17.30 wordt er door het jaar heen aan je eigen stem gewerkt

kosten:
Werkplaats 
per dagdeel van 4 uur 90 euro
je ontvangt deze dag de setting waarin je aan je programma kunt werken, tussentijds 
vragen kunt stellen en interventies op vraag ontvangt

wanneer je tijdens deze dag een expliciete individuele supervisie/ masterclass/ behan-
deling van een uur wilt ontvangen kost dat 60 euro/uur extra per onderdeel

schrijf 2-daagsen 100 euro per dag je ontvangt deze dagen een didactisch stramien 
waarin je ontmaskerend schrijft aan datgene wat je wilt schrijven.
Maaltijden-eenvoudig bio- 20 euro/dag en onderdak in tent/ een slaapplek -nog te 
organiseren- nader te bepalen.

Professionele stemavonden iets lekkers meenemen

Epifanie   50 euro

Retreat    200 euro dagelijkse begeleidende instructies en faculta-
tief 3 sessies a 50 euro 

Java 10-daagse (exclusief reis, voeding en onderdak) 
   1500 euro misschien met een extra exercitie naar Bali.
   -eenvoudig onderdak kan worden georganiseerd- 

StemLab      150 euro/ dag in een groep of 130 euro voor 2 uur indivi-
dueel.

Kleine en grotere leergroepen, individuele begeleiding en supervisie buiten de werk-
plaatsen blijven mogelijk. De bedragen hiervoor blijven gelijk als vanaf het jaar 2000.

   alle bedragen zijn excl. btw

Locatie
Hazelberg 3

7244 NP 
Barchem

Data werkplaatsen 25 oktober ‘1813 december10 januari ‘1914 februari7 maart
4 april30 mei -hemelvaart-4 julitussen 8 - 21 uur vindt de werkplaats plaats

Schrijf 2-daagsen
2 september 9 uur tot 4 september 9 uur

27 december 15 uur tot 29 december 15 uur
9 april 12 uur tot 11 april 12 uur

Professionele stem lab
-in overleg- een dag in november, december, 

januari, februari en maart.


