Victoria Hanna in de Weyst 21-23 juni 2019

Wie is Victoria Hanna
Victoria, uit Israël, is een internationale stemkunstenaar. Ze verkent
alle aspecten van spraak en taal en hun verbinding. De geheimen die
ze heeft ontdekt zijn instrumenten voor componeren, creativiteit,
genezing en persoonlijke expressie.
Afgelopen Juni heeft Jan Hendrik Veenkamp, die hier zelf
zangweekenden organiseert, deze gastdocente uit Jeruzalem
gebracht. Victoria tovert met geluiden, met klanken, met klinkers en
medeklinkers, met Hebreeuwse letters en teksten uit de Kabbala; het
is bijna niet te beschrijven in woorden. Zij groeide zelf op in een
orthodoxe familie in Jeruzalem en zij stotterde. Om deze aandoening
te boven te komen concentreerde zij zich op iedere letter, op iedere
klinker, om hun klank als het ware te proeven. In de workshop
neemt ze je mee naar het begin van de schepping.
Vereerd zijn we dat Victoria weer bij ons terug wil komen voor een
workshop van 21-23 juni.
In het weekend hopen wij een breed publiek te mogen verwelkomen,
mensen die geïnteresseerd zijn in zang, klank, muziek, universele
spiritualiteit, Hebreeuws en Kabbala. Het weekend staat open voor
alle gezindten en spirituele achtergronden, de gezamenlijke
oorsprong mag worden gevierd.
Zang achtergrond is niet vereist, van beginnend tot ervaren zanger
en zangeressen zijn welkom om de bouwstenen van liederen te
ervaren, gebeden en ziels–herinneringen. De aankondiging van dit
weekend mag doorgegeven worden aan ieder mens of groep die
geïnteresseerd zou kunnen zijn in deze unieke workshop.
Hierbij enkele links naar interviews met Victoria:
https://www.victoriahanna.net/en/85/64

Concerten van Victoria Hanna in Nederland 2019:
27 Maart, Merkaz centrum , Magdalenastraat 1A, Utrecht
https://merkaz.nl/victoria-hanna-a-painter-in-sound/
29 en 31 Maart, Uilenburg synagoge, Nieuwe Uilenburgstraat 91,
Amsterdam

Workshop van Victoria Hanna in de Weyst 21-23 Juni
In deze workshop maak je een geluidsreis van diepe stilte naar het
ontstaan van jouw klank.
Het vocale werk richt zich op Kabbalistische teksten en het
Hebreeuwse alfabet.
Voor wie:
Als je van zingen houdt, en meer wilt leren over de geheimen van je
eigen stem.
Als je belangstelling hebt voor Kabbala, Joodse zang, en de letters
van het Hebreeuwse alfabet.
Als je verlangt naar meer vrijheid in je stem en je eigen geluid wilt
leren kennen.
Plaats:
De Weyst
Pater Petrusstraat 21
5423 SV Handel
Telefoon: 0492 – 321475
de_weyst@ hotmail.com
De Weyst is gevestigd in het voormalig Kapucijnenklooster. Het huis
staat open voor gasten van alle gezindten. Groepen komen voor een
bepaalde activiteit of een retraite. Het eten komt merendeels uit
eigen Bio- moestuin en is vegetarisch.
Bereikbaarheid:
Busdienst 155 (Veghel - Gemert) rijdt door Handel. Stap uit bij halte
Huize Padua.
Anders is een sneldienst vanuit Eindhoven, bus 321, 322 of 323.
Laat weten hoe laat je aankomt bij halte Pastoor Poelplein te Gemert
en je wordt opgehaald.
Prijs
€ 295 Voor het hele weekend inclusief alle maaltijden, koffie en thee

Aankomst en vertrek
Aankomst: Vrijdag 21 Juni om 15.00 uur
Vertrek:
Zondag 23 Juni in de namiddag.

Inschrijving
Door storting van € 295,= op NL13 INGB 0001 3832 00
t.n.v. Gemeenschap de Weyst, o.v.v. Victoria Hannah weekend
Buitenlandse betalingen: BIC code: INGB NL 2A,
IBAN NL 13 INGB 0001 3832 00
Stuur ook het aanmeldingsformulier terug per
post of email
Afmeldingen: voor 15 April 2018, dan ontvangt u het gehele bedrag
terug, daarna in overleg.
U bent dus ingeschreven als:
• We het aanmeldingsformulier en betaling ontvangen hebben.
• U geen bericht heeft gehad dat het weekend volgeboekt is.
• U krijgt na betaling een bevestiging van aanmelding
Praktische informatie:
• Breng een kussensloop en lakens mee, of een slaapzak
• Er geldt een rookverbod in het hele gebouw en terrein
• Breng slippers mee of pantoffels voor de bovenverdieping
waar de slaapkamers zijn. Daar ligt een nieuw tapijt en alle
‘buitenschoenen blijven daarom beneden

INSCHRIJFFORMULIER

NAAM

:

STRAAT

:

PLAATS

:

TELEFOON

:

EMAIL

:

Geef ook aan of je eventueel op medische gronden een dieet hebt:

Ik stort 295 Euro op NL13 INGB 0001 3832 00
t.n.v. Gemeenschap de Weyst
Pater Petrusstraat 21
5423 SV Handel

Stuur a.u.b. het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk aan ons terug.
Dit mag ook per mail: de_weyst@hotmail.com

