Zomerweek Aardewerk van
4 tot en met 10 juli 2015
‘La Bavière’ in Chassepierre

AANKONDIGING

Met Kunst naar het Hart van de
Natuur met Jan van Boeckel

Aardewerk is een groep mensen, die zich laat inspireren door het ideeëngoed
van de radicale ecologie, en die vanuit deze inspiratie aan zelfverandering en
maatschappelijke verandering wil werken.

Kunstgebaseerde Natuur- en Milieueducatie en onze Gevoeligheid voor de Natuur
In onze tijd is de band tussen de mens en de rest van de natuur steeds verder onder
druk komen te staan. Voor veel mensen is de natuur tot iets abstracts geworden. Eén
generatie van nu, zullen de meeste mensen in de westerse landen meer tijd hebben doorgebracht in de virtuele wereld dan in de natuur. Er is daarom een dringende behoefte
innovatieve manieren te vinden om de sensitiviteit voor de levende natuur te ontwikkelen en te voeden.
Wat gebeurt er wanneer we pogingen om ons met de natuurlijke wereld te verbinden
beginnen vanuit de kunst, en niet op basis van reeds vastgestelde wetenschappelijke
kennis? Kunstzinnige processen stellen ons in staat de wereld indirect te benaderen.
Het is een uitnodiging van het onverwachte, een tasten naar een weg vooruit. Als je
echt de varens wilt leren kennen dan moet je je flora thuis laten. Je moet proberen los te
komen van wat gewoonlijk kennis over die plant wordt genoemd. (...) Je moet je ervan
bewust zijn dat niets is wat je dacht dat het was.’ Bij het benaderen van de natuur van
uit die grondhouding kan kunstgebaseerde natuur- en milieueducatie een grote bijdrage leveren.
Meer informatie: www.naturearteducation.org
Praktisch

Meer info?

Zaterdag 4 tot vrijdag 10 juli in ‘La
Bavière’ in Chassepierre in de Ardennen

Dit kan telefonisch op 016 23 60 16 of
per mail naar info@aardewerk.be. Neem
ook zeker een kijkje op de website van
Aardewerk vzw: www.aardewerk.be.
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