11 juni 2021

“De Clown in Therapie'
Nijkerk
14:00-18:00 uur
o.l.v. Maurice Willems en Hans Koops
VG Creatieve en Kunstzinnige Therapie
Beste vakgroepleden,
Emoties zijn een verrijking en geven zingeving die vaak niet wordt gezien.
Leren als therapeut op een ‘speelse’ manier omgaan met concepten in emoties.
Zie het fenomeen “Spelen” als een volwassen instrument om met moeilijke emoties als
angst ,schuld ,razernij enzovoort te leren omgaan ,te leren transformeren naar in die emoties
verstopte kwaliteiten toe, naar een besef dat dit emotionele tranformatieproces je
uiteindelijk brengt bij de vreugde en de liefde voor het leven.
Dat is de Zin van het falen van de clown. Hij valt en staat elke keer weer op.
Kortom; doel van de workshop,
De kracht en het geheim van ‘Spelen’ als een instrument leren opwaarderen en toe te komen
aan de liefde voor het leven
De workshop is een interactie tussen een stemtherapeut en een clown.
“De ont-moeting met een clown is een weldaad voor het gemoed”
De clown
De clown is een uitvergroot theaterpersonage die heel dicht onder de huid van de acteur ligt.
De persoonlijkheid van de acteur, zijn eigen-aardigheden, 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.
Wat is de bijdrage van de clown voor de therapeutische praktijk? Hij is een groot hart en kent
een grote liefde voor het leven. De client die bij de therapeut komt wordt geconfronteerd
met een levenslast. Daar wil hij zo snel mogelijk van af. Maar hoe doe je dat? De clown staat
synoniem voor het natuurlijke, ongerepte kind. In een therapeutisch proces leert de client
een volwassen positie in te nemen om het gekwetste kind/hart te helen. Hij legt een
liefdevolle relatie met het gekwetste Kind. Met behulp van de clown helpt de therapeut de
client tevens een liefdevolle relatie te leggen met zijn speelse, natuurlijke kind. Dat geeft de
client vreugde, maar vooral ook kracht dit helingsproces te laten slagen.
Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Wil de client tot meer spelen worden aangemoedigd dient de therapeut ook zelf meer
speels present te zijn. In de workshop bieden wij speelse structuren en concrete manieren
van kijken aan om tools in handen te krijgen voor de dagelijkse, therapeutische praktijk.
De workshop
Voor de workshop betekent dat dat de therapeut zich de clownsgeest eigen maakt met het
oog om in relatie met zijn cliënten de speelse mogelijkheden die er altijd wel zijn uit te
buiten.
In de workshop geven we eenvoudige speelse oefeningen en spelopdrachten. In eerste
instantie word je uitgenodigd in de schoenen van de clown te gaan staan en te gaan spelen
Je maakt contact met je eigen spontane ,driftige nieuwsgierige kind dat de wereld wil
ontdekken vol lust en vreugde. En tot slot leggen we een verbinding tussen jou als
volwassene, het speelse kind en het gekwetste kind. Samen gaan zij ontdekken hoe je weer
tot een zinvol leven kan toekomen.
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
clowns pad opgegaan en heb met diverse collega's sindsdien clown acts en -voorstellingen
gespeeld in het theater, op straat, op evenementen en bij Clini -Clowns. 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:
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 : (nog onder voorbehoud)
De Schakel
Oranjelaan10
Nijkerk
Opgave / Kosten:
Er is ruimte voor maximaal 30 personen
Leden : € 50,- incl. BTW
Niet-leden: € 75,- incl. BTW
Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt. In ieder geval uiterlijk vóór 1 maart 2021
opgeven via de website van het NVPA:
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 3 PSBK-uren.
Info-Contact persoon:
Maurice Willems 06 20774260
Hans Koops 06 23711604

