
TÁNC és ZEN - Napok a Posticumban:

május 18 – 25.

TÁNC-Napok:

Marianne Kaiser svájci táncművésznő (Zürich) a Posticum kápolnájában minden nap foglalkozásokat tart,
angol nyelven. Szükség esetén fordítást biztosítunk.

Gazdag programkínálat lesz a palettán. A mozgások és testtartás fejlesztésétől, a TAI CHI-től kezdve az
összes tánctípus megjelenik, amit párban, és természetesen egyedül is lehet táncolni. A táncművész
olyan ritmikus táncokat is bemutat, mint a dél-amerikai táncok (bolero, salsa, szamba és még sok más),
vagy olyan klasszikusabb formákat, mint a swing és a keringő. A tangó is minden bizonnyal helyet fog
kapni.

Csoportok, baráti társaságok vagy kognitív sérült emberek (kísérővel) akár délelőtti (programon kívüli)
időpontban is jelentkezhetnek, előzetes egyeztetés alapján.

A tánc nemcsak a test kifejezőeszköze, hanem a lélek gyógyítója is, vallja Marianne Kaiser. A svájci
táncművésznő várja mindazokat, akik képesek egy pillanatra gátlásaikról megfeledkezni és kitárni
szívüket.

Május 18-a és 24-e között zajlanak a foglalkozások, NAPONTA két alkalommal, az alábbi órarend
szerint:

· 17:00 - 18:25

· 18:35 - 20:00

A foglalkozásokba bárki becsatlakozhat, helyek függvényében akár mindkét foglalkozásra is, korosztálytól
függetlenül.

Május 21-én, SZOMBATON, 16:00 – 18.00 óra között Marianne Kaiser CSAK FIATALOKNAK (14-18
korosztálynak) kínál foglalkozást, a salsától a keringőig - egyedül vagy párban.

Május 22-én, VASÁRNAP, 10:00 – 12:00 között TAI CHI – TÁNC ÉS IMAÓRA a művésznő és a
zen mesterek vezetésével.



ZEN-Napok:
www.thezenhostel.com

Vendégünk Niklaus Brantschen jezsuita szerzetes és zen mester (Svájc, Bad Schönbrunn/Zug),
valamint Peter Terness, orvosprofesszor és zen tanító (Németország, Heidelberg).

MINDEN NAP, május 18 – 24 között (kivéve szombat-vasárnap):

· 7:00 – 08:00 zen-meditáció

· 18:00 – 20:00 közös teázás, lehetőség személyes beszélgetésekre

· 20:00 - 20:30 zen-meditáció

Akik a Posticumban szállnak meg, azoknak napközben is van lehetőségük többszörös meditációs
programra, illetve személyes beszélgetésre jelentkezni.

SZOMBAT (május 21): 18:00 – 20:30 bevezetés a zenbe (elméleti és gyakorlati útmutatások).

VASÁRNAP (május 22): 10:00 – 12:00 között Tai Chi tánc, zen és imaóra.

Peter Terness Temesvár szülötteként románul és magyarul is beszél. Niklaus Brantschen németül és
angolul, fordítást biztosítunk.

Mindazokat, akik szeretnének többet megtudni a zenről, szeretettel várjuk a Posticumba! A zen hozta el a
Posticumba a CSENDET. A zen egy spirituális út, túl dogmán és filozófián.

“A zen nem vallás, a zen nem filozófiai iskola, mert nem teória, sőt a súly éppen az életrendre esik. A zen
amit tanít, az éppen a minél tágasabb és minél szabadabb.”- Hamvas Béla

http://www.thezenhostel.com/

