Találkozás a hanggal
Szeminárium az éneklés szellemtudományos megközelítésérôl
a Werbeck-metódus alapján

A hang kibontása
iskolájának kiindulópontja a hang szellemi lényével való
találkozás. Ez a maga
finom voltában megrázó,
és mélyen a szívünkhöz
szól. A valódi hang megtapasztalása belsô hallásunkon alapul és elôfeltétele egy
intenzív, koncentrált lelki élet.
A tanítvány egész lényét érintô
átalakuláson megy keresztül, végigjár egy iskolázási utat, melyben a
figyelemmel irányított hallásra, a belsô
hallás kifejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Képesnek kell lennie saját hangjára,
mint objektív hangra tekinteni.
A hang belsô, valódi természetét korunkban
a szellemtudomány képes lényegileg megragadni,
amelynek tudomása van szervezetünk zengô rendszerérôl az étertestrôl vagy képzôerôtestrôl. A hang kibontása iskolájának tanítványai átélik, hogy ez a zengô princípium átrezeg fizikai testükön, így beleárad, belezeng a
világba, a kozmoszba.
A hang egy valóságosan létezô lény, melyet az
áramló levegô hordoz és tesz hallhatóvá. A hangsúly az
„áramláson” van, mert a levegô mozgása a lényeg! Azáltal
tudunk énekelni - sôt élni is egyáltalán -, hogy képesek
vagyunk a levegôt magunkban mozgatni. Amire a légzésbôl valójában szükségünk van, az nem a levegô, hanem a
levegô mozgása. Az éneklés során is a levegô mozgása
a lényeg, nem a ki és belélegzett levegô mennyisége ahogy azt a mai énektanítás gondolja.
A szeminárium vezetôje: Christiaan Boele holland
énektanár és zenepedagógus.
Helyszín: Szabad Gondolatok Háza, Budapest, Bláthy
Ottó u. 41.
Ideje:

2017. szeptember 15-16-17.
(péntek 16.00-tól - vasárnap 14.30-ig)

Jelentkezési tudnivalók az alábbi elérhetôségeken:
Gergár Mária, E-mail: info@szabadgondolat.hu,
Telefon: 06-70- 774-6694
Ádám László, E-mail: aranyadam@freemail.hu,
Telefon: 30-2787-356
Jelentkezési határidô: 2017. szeptember 1.

Találkozás a hanggal
Szeminárium az éneklés szellemtudományos
megközelítéséről
a Werbeck-metódus alapján

Immár negyedik alkalommal látogat el hozzánk Christiaan Boele: szeptemberben
tart újabb, háromnapos szemináriumot a Szabad Gondolatok Házában.
Ideje: 2017. szeptember 15-16-17. (péntek - szombat - vasárnap)
Helyszín: Szabad Gondolatok Háza, 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.
A részvételi díj: 14.000 Ft (Aki kedvezményt szeretne kérni, forduljon bizalommal
Ádám Lászlóhoz. E-mail: aranyadam@freemail.hu; telefon: 30-2787-356)
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 1.
A regisztráció (a férőhely korlátozottsága miatt) a jelentkezés sorrendjében történik.
Tájékoztatás és elérhetőségek:
E-mail: info@szabadgondolat.hu
Telefon: 06-70-774-6694
Minden régi és új résztvevő jelentkezését szeretettel várják a szervezők:
Ádám László és Gergár Mária

