
 

Van onder tot boven, van top tot teen 

zaterdag 17 april van 10.00-12.30  

Je beweeglijkheid en je houding worden bepaald door wat je in het dagelijks leven het meeste doet. 
Voor veel mensen is dat tegenwoordig een zittend bestaan en niet heel gevarieerd. Wat zich uit in hoe 
we bewegen en staan. Gelukkig is dat te veranderen.

Ons lichaam is een geheel. Een soepele, makkelijke en opgerichte houding vraagt om beweging die vrij 
en ongehinderd door het lichaam kan gaan. In deze workshop gaan we opzoek naar hoe we bewegen, 
waar bewegingen beginnen en hoe we ze afmaken.

Om bewuster, sterker en soepeler terug te keren naar onze dagelijkse bestaan.


Beleving in beweging  
workshops 2020/2021


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.


Ruimte in en om je heen  
zaterdag 29 mei van 10.00-12.30


We hebben allemaal ruimte om ons heen nodig. En van binnen hebben we ook ruimte nodig. Ruimte 
om te kunnen ademhalen, bewegen, verteren. Tot op celniveau.

In deze workshop gaan we op zoek naar de ruimte die we (in ons) zelf krijgen en geven. Soms is het 
beter om te stoppen met iets te doen. En te wachten op wat zich aandient. Ons lichaam heeft een 
groot zelfhelend vermogen. Door het ervaren van het functioneren van het lichaam krijgt dit vermogen 
weer een kans en verdwijnen veel ongemakken.

Een open blik naar binnen en naar buiten schept ruimte voor verandering.


Thema nog onbekend 
zaterdag 19 juni van 10.00-12.30

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



