
 

Aarding,stabiliteit en beweeglijkheid

zaterdag 23 januari van 10.00-12.30  

We zijn voortdurend in beweging ook al merk je het niet altijd. Al deze bewegingen en veranderingen 
vragen steeds opnieuw om aanpassingsvermogen in de spieren en gewrichten. Zodat we onze balans 
kunnen bewaren.Om gemakkelijk en efficiënt te kunnen bewegen hebben we zowel stabiliteit als 
mobiliteit nodig.

En aarding. Je eigen gewicht kunnen voelen brengt lichaamsbewustzijn en aanwezig zijn. Vanuit deze 
innerlijke stabiliteit worden bewegingen soepeler en met minder inspanning uitgevoerd. Dat brengt rust 
en ontspanning. En ervaar je hoe je stevig, geaard en in het hier en nu kunt zijn.


Beleving in beweging  
workshops 2020/2021


Een oppepper voor je immuunsysteem  
zaterdag 19 december van 10.00-12.30 

In deze tijd lopen we allemaal tegen grenzen aan. Sommige grenzen zijn beperkend maar we hebben 
ze ook nodig. Een heel duidelijke voorbeeld is ons immuunsysteem. Ons verdedigingssysteem tegen 
indringers en ziekten. 

Deze workshop is een oppepper voor je immuunsysteem. Door te bewegen met aandacht voor de 
transportsector in ons lichaam en onze grenzen te verkennen. Wat doet ons goed en waar willen we 
vanaf. Hoe ruimen we de rotzooi op en maken we ruimte om opnieuw te beginnen. Zo creëer je een 
optimale conditie om fit de winter in te gaan.


Ontspannen schouders en een losse nek 
zaterdag 13 februari van 10.00-12.30  

Dagelijks hebben we onze handen en armen nodig voor duizenden dingen. Een goede relatie tussen 
hoofd, nek en schouders is van belang om al deze taken efficiënt uit te kunnen voeren. De 
schoudergordel maakt het mogelijk om onze armen en handen vrij in de ruimte te bewegen. 
Tegelijkertijd balanceert je hoofd op je nek en wervelkolom. Deze twee structuren moeten 
samenwerken zonder dat ze elkaar in de weg zitten.

In deze workshop leer je hoe je met meer coördinatie en minder krachtsinspanning ontspanning vindt 
in nek en schouders.


Een vrije en beweeglijke rug  
zaterdag 20 maart van 10.00-12.30 

Je rug vertelt je veel over je dagelijkse gewoontes en activiteiten. Hoe je zit, staat en beweegt vertaalt 
zich in de manier waarop je rug er uitziet. Geen twee ruggen zijn gelijk. Iedereen heeft zijn of haar eigen 
bewegingspatroon. Door de bewegingsmogelijkheden van je eigen rug te ontdekken, zul je ervaren dat 
al je bewegingen makkelijker worden.

Tijdens deze workshop ontdekken we spelenderwijs de eigenschappen van de rug en de bewegingen 
die een rug van nature allemaal maken kan! Je leert wat jouw rug nodig heeft om gezond te worden en 
te blijven. Soepeler, vitaler en sterker.


Bij de workshops ‘Beleving in Beweging’ focus je op wat je lichaam wil en wat jouw eigen lichaam góed doet. Je leert meer over hoe je 
lichaam werkt en is opgebouwd. Je zintuigen worden op een speelse manier geprikkeld om ruimte te creëren voor verandering. Verbeelding, 
muziek en beweging ondersteunen het proces. Na een fijne actieve workshop ga je vol inspiratie naar huis en heb je genoeg meegekregen 
om zelf thuis in praktijk te brengen.


Docente: Nora Knol

gedipl. Bewegingspedagoge Franklin Methode® level 3 
fully certified STOTT PILATES instructor® 
Tanz der Gegenwart certificaat 
 

Zaterdagen van 10.00-12.30 uur 
Kosten: 37,50 
Waar: Centrum Al Nour, Blekerstraat 17 in Groningen 
Zie ook: www.studionoraknol.nl



