17-04-2020
Workshop: ‘De Clown in Therapie’
Alticollense/Oud-Katholiek zalencentrum te Amersfoort
14:00-18:00 uur
VG Creatieve en Kunstzinnige Therapie

'de Clown in Therapie'
“De ontmoeting met een clown is een weldaad voor het gemoed”
Workshop ‘De clown in Therapie’
Voor de workshop betekent dat dat de clown bij de therapeuten een appèl doet op die
aspecten van de mens (bovengenoemde kind-aspecten) die hijzelf belichaamt. Kortom, de
therapeut krijgt de clownsgeest over zich met oog op de relatie en het directe contact tot zijn
cliënten. De clown en twee ervaren therapeuten verzorgen samen de workshop. Hierdoor zal
de activiteit ook een duidelijk therapeutische insteek krijgen.
De clown
De clown is een uitvergroot theaterpersonage die heel dicht onder de huid van de acteur ligt.
De persoonlijkheid van de acteur, zijn eigenaardigheden, humor, verschijning en uitstraling
zijn de bouwstenen voor de clown en de inspiratie voor het spel. Elke clown is dus uniek.
Tegelijk zijn er in elke clown overeenkomstige aspecten te herkennen die je terugvindt in het
-ongeschonden- kind. De clown is een eenvoudig, primair, open wezen. Hij is transparant en
dus leesbaar in wat er in hem omgaat. Maar ook argeloos, licht, naïef, nieuwsgierig en
verwonderd over de wereld om hem heen. De clown is met volle aandacht aanwezig in wat
hij doende is en met wie hij in contact is. Voor de clown is niets 'zomaar'. De clown herbergt
een inherente blijheid. De depressieve of cynische clown bestaat niet.

Het is een mensen-mens, met weinig hoofd en veel hart voor de mens en liefde voor het
leven. De clown, het kind in grote-mensen-maten vertegenwoordigt ook de spelende mens,
de homo ludens. Speels, impulsief, associatief, onbezonnen gaat hij de 'dwaze gekte' in,
zonder enig ander doel dan dat samen-spelen gewoonweg leuk is. De wereld beleefd als een
speeltuin, óók voor grote mensen.
De clown doet bij zijn publiek een appèl op die aspecten die hij zelf als clown belichaamt.
De workshop
Voor de workshop betekent dat dat de clown bij de therapeuten een appèl doet op die
aspecten van de mens (bovengenoemde kind-aspecten) die hijzelf belichaamt. Kortom, de
therapeut krijgt de clownsgeest over zich met oog op de relatie en het directe contact tot
zijn cliënten.
Met eenvoudige speelse oefeningen en spelopdrachten maken we kennis met de clown, die
in losse delen al helemaal in ons aanwezig is. We zult ontdekken dat kijken met de ogen van
een clown, tegelijk met bekeken worden door de toeschouwer niet altijd even makkelijk is,
maar wel prettige gewaarwordingen, mits je dat jezelf toestaat. Op je gemak met je
ongemak. Vrij- en blijmoedig klungelen en klooien zijn dan ook welkom. We zullen ervaren
dat samenspelen plezier geeft en heel openend werkt. Er hoeft niets en alles mag. Alles
komt zoals het komt. Als je in alle openheid aanvaart, toelaat en speelbaar maakt, dan
ontstaat de clown en kan de kijker van je genieten.
Hans Koops
Hans Koops: “Ik raakte begin jaren '90 in de greep van de clown, door een groep bijzonder
komische, anarchistische en ook ontroerende Russische clowns. Dit wilde ik ook! Ik ben het
clownspad opgegaan en heb met diverse collega's sindsdien clown acts en -voorstellingen
gespeeld in het theater, op straat, op evenementen en bij CliniClowns. Bij deze organisatie
werk ik momenteel nog steeds in de gedaante van de clown Ludo. Een onnozele dwaas, die
spelend en improviserend met alles en iedereen door het dagelijkse leven van een
ziekenhuis heen wandelt. Spelen en Zijn. Hans is echt, maar Ludo is theater, dus niet-echt,
maar wel wáár! Die melange van echt en niet-echt is intrigerend. Wie is die clown in mijzelf?
Ludo staat vrijer, meer open, lichter en zorgelozer in het leven dan ikzelf. Ludo opent
spelenderwijs dan ook veel meer deuren bij de mens dan dat ikzelf kan.”
Programma:
Tijden:
14.00-18.00 uur.
Aan het einde van de middag is er een lekker broodje, hapje en kleine borreltafel voor ieder
weer op weg gaat.
Locatie :
Alticollense/Oud-Katholiek zalencentrum
Koningin Wilhelmina laan 5
Amersfoort
Opgave / Kosten:
Er is ruimte voor maximaal 30 personen
Leden : € 50,- inclusief BTW
Niet-leden: € 75,- inclusief BTW
https://nvpa.org/trainingen/public

Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroep bijeenkomst een
certificaat voor 3 scholingsuren of 2 PSBK-uren.
Factuur:
Voor een bijdrage in de kosten van deze workshop ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de
bevestiging.

Info-Contact persoon:
Maurice Willems 06 20774260 (coördinator vakgroep)
Hans Koops 06 23711604

