Atelier HANAKUNST Ikebana (sogetsu) lessen
‘Speciaal in Amstelveen’
Ikebana is de traditionele Japanse bloemschikkunst. Honderden jaren geleden
waren Japanse priesters bezig om naar hun maatstaven, een tijdloze schoonheid te
creëren. Aan de hand van hun creaties, hebben zij richtlijnen voor schoonheid
opgesteld. Nu, na al die tijd, worden deze richtlijnen nog steeds gebruikt. De
ervaringen van toen vormen nu de inspiratie voor spannende moderne schikkingen
met nieuwe materialen en nieuwe ideeën.
Ikebana beoefenen wordt vaak als rustgevend ervaren. In een stille omgeving bent
u slechts bezig met vormen, takken, bloemen en composities. Onderweg naar een
mooie schikking vergeet u vaak de dagelijkse beslommeringen, u krijgt nieuwe
energie, gaat met andere ogen naar de natuur kijken en bovenal ontwikkelt u uw
creativiteit.
Per les maakt u een basisschikking en een vrije schikking. Bij de basisschikking
volgt u het diagram en de regels van de oude meesters. Ondanks dat u bij iedere
les met andere materialen gaat werken, blijven de richtlijnen van de oude priesters
gelden. Dit is een unieke uitdaging. Bij de vrije schikking gaat het anders; hier wordt
u gevraagd het diagram en de regels los te laten en uw eigen creativiteit in de
schikking naar voren te laten komen.

Lokatie: European Go Cultural Centre Amstelveen
Schokland 14, 1181 HV Amstelveen
Wat u moet meenemen
!
!
!

!
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Sogetsu ikebana lesboeken (deze kan de docente voor u verzorgen, kosten
" 44).
Kenzan –prikkers (deze kan de docente voor u verzorgen; kosten " 25,-)
Voor de basis schikking: Een lage schaal (breedte ongeveer 25 cm, hoogte
ongeveer 5 cm, vorm en kleur naar eigen keuze). U kunt ook een schaal van
Hanakunst gebruiken op uw eerste les. Voor de vrije schikking kunt u ook
gebruik maken van vazen / schalen van Hanakunst.
Snoeischaar
Handdoek
Notitieblok / Schetsboek
Kleurpotloden
Camera

!
!

Emmer / plastic tasje (om de bloemen naar huis mee te nemen)
Kleine handige spullen (u krijgt details tijdens de les)

De kosten en de regels
!

Inschrijving kost: " 7.-

!

De twee uren lessen zijn op woensdag middag. Er zijn 4 lessen in 2
maanden tijd. De kosten voor 4 lessen bedragen " 120.-, dit is inclusief
materiaal voor 8 schikkingen en benodigde kosten.

!

Ruim van tevoren krijgt U een e-mail over het schema voor de komende 2
maanden. Indien u 7 dagen voor de eerste les al weet dat u één van de
lessen niet kan volgen, hoeft u deze niet te betalen. Via e-mail/ tel.
bevestigen wij uw schema en de kosten voor de les.

!

Verzoek het afgesproken bedrag voor de eerste les van die twee maanden
over te maken op mijn rekeningnummer ( 6174763, M. Higashi,Heemstede ) Uw betaling is het bewijs van de aanmelding voor de lessen.

!

Betaald lesgeld wordt alleen geretourneerd indien de docente om
onvoorziene reden moet afzeggen.

!

Als u helemaal niet naar de les kan komen, graag zo snel mogelijk
telefonisch contact opnemen. Ik bewaar de bloemen voor u. U/uw familie
kan bij Go-Centre langs komen om ze op te halen voor de oefening thuis.

!

Indien er minder dan drie cursisten zijn, behoudt de docente het recht de
lessen te laten vervallen.

!

Indien nodig - als er bijvoorbeeld voor de feestdagen meer of duurdere
bloemen nodig zijn - behoudt de docente het recht de extra kosten voor het
materiaal door te berekenen. U wordt hierover van tevoren geinformeerd.

Belangrijke informatie
• Er komen ook Japanse cursisten. Het is de bedoeling om Nederlandse en
Japanse cursisten samen op een les laat komen. Het is leuk om naar de werken
van anderen te kijken en het is ook een mooie gelegenheid om van elkaars
cultuur te genieten. Indien dit - bijvoorbeeld vanwege taalproblemen - niet goed
werkt, zullen aparte groepen gevormd gaan worden. (##A)
• Atelier Hanakunst is in Heemstede. Het is ook mogelijk om daar ikebana lessen
te volgen. Ieder jaar is er een tentoonstelling in het atelier te Heemstede. De
schikkingen voor de tentoonstelling worden door de cursisten en de docente
gemaakt. Zie de website www.hanakunst.com voor foto’s en meer informatie over
ikebana en Japan.
• De keramiek die te koop is, kunt u vinden op de website.
• Sogetsu Ikebana is in de hele wereld te vinden. Als u Sogetsu ikebana lesboeken
heeft, kunt u overal ter wereld Sogetsu ikebana les volgen.
Over de docent
Masako Higashi: Geboren in Tokyo in 1961. Reeds 35 jaar bezig met ikebana. Zij
heeft Sogetsu ikebana 2de graad (Nikyu Shihan) Sanyo. Ter ondersteuning van
ikebana maakt zij haar eigen vazen en keramische objecten. Masako wil in
Nederland begrip kweken voor de Japanse cultuur. Dit doet ze door niet alleen
lessen in ikebana te geven, maar ook in de Japanse taal.

東

雅子 Masako Higashi

Hanakunst, Ikebana, Keramiek,
Japanse taal les
tel: 06-2425 2523
masako@telfort.nl
www.hanakunst.com

De lessen in JUNI en JULI 2012

6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli
±14:00-16:00
Deze tijd is nog niet definitief ( zie ##A boven)
Inschrijving VOOR 30 mei (wo)

