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

Zomerweek Aardewerk
4 tot en met 10 juli 2015 “La Bavière” in Chassepierre

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. Met uitzondering van de
tijd die ze op school doorbrengen besteden jongeren vandaag
vrijwel elke minuut dat ze wakker zijn met hun mobieltje, iPad,
tv of ander elektronisch apparaat. Eén generatie van nu, zullen
de meeste mensen in de westerse landen meer tijd hebben
doorgebracht in de virtuele wereld dan in de natuur. Veel
mensen missen vandaag de mogelijkheid om uit eerste hand,
door directe ervaring, over de aarde te leren. Er is daarom
een dringende behoefte innovatieve manieren te vinden om
de sensitiviteit voor de levende natuur te ontwikkelen en te
voeden. Daarvoor moeten we uit de box denken. Hedendaagse
schoenmakers moeten vooral níet bij hun leest blijven.

kunstbeoefening autonoom moet zijn
en aan zichzelf voldoende heeft. L’art
pour l’art. Iedere poging om kunst voor
het karretje van een ander doel te
spannen is verdacht.
Maar 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. In het midden van de negentiende eeuw, schreef de
Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau dat als je echt
iets wilt begrijpen, je het moet proberen te benaderen alsof
het helemaal nieuw voor je is. “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.
Jan van Boeckel
Meer informatie op www.naturearteducation.org

Want wat is de praktijk? Veel mensen werkzaam in de natuuren milieueducatie zien kunst vooral als iets wat de deelnemers
enthousiasmeert. Het maakt hen “los-in-hun-vel”, en daardoor
beter ontvankelijk voor de over te dragen biologische kennis.
Tegelijkertijd hebben veel kunstenaars het idee dat

OMGEVING EN PROGRAMMA

PRAKTISCH

Locatie

Wanneer?

We brengen deze week door in “La Baviëre” in de prachtige
omgeving van Chassepierre. Chassepierre ligt aan een mooie
meander van de Semois, in het zuidelijke puntje van de Ardennen.
“La Baviëre” is een comfortabel huis met ruim voldoende
slaapplaatsen. Er mag ook gekampeerd worden.

Aanvang: zaterdag 4 juli om 12u.
Einde: vrijdag 10 juli om 15u.

Waar?

Maaltijden

Kinderen?

De heerlijke gezonde voeding tijdens de zomerweken is
bijna legendarisch. Ook deze keer serveren Katrien en Tine
fantastische vegetarische maaltijden.

Kinderopvang
Aardewerk zorgt voor een enthousiaste, thematische
kinderopvang voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen

Formule
Het programma is een mengeling van concrete “hands-on”
activiteiten, lezingen en workshops gespreid over de dagen,
zodat hoofd, hart en handen aan bod kunnen komen, telkens
met een wisselend accent.

Begeleiding
Jan van Boeckel die vroeger reeds een zomerweek over
inheemse volkeren leidde, is te gast als lesgever. Tijdens
deze zomerweek zal hij een aantal workshops geven waarin
deelnemers kunnen onderzoeken en ondervinden hoe hun
ontmoeting met de natuur via de weg van de kunst verloopt.
In een paar lezingen zal hij verder ingaan op de pedagogische
grondslagen van kunstgerichte natuureducatie en de relevantie
van deze benadering in onze huidige tijd.

“La Bavière” in Chassepierre in de Ardennen.

Er is kinderopvang voorzien.Vermeld bij de inschrijving het
aantal kinderen, hun naam en hun leeftijd.

Deelnameprijs?
* 450 € voor volwassenen,
* 300 € voor studenten,
* 175 € voor kinderen van 12 tot 18 jaar,
* 125 € voor kinderen van 2 tot 12 jaar,
* 50 € voor kinderen onder de 2 jaar,
* 600 € werkgeversprijs.
Hierin zijn begrepen logement, maaltijden en cursusmateriaal.
Aardewerk huldigt het standpunt dat de prijs geen
belemmering mag zijn voor deelname. Indien dat toch het geval
zou zijn, geef dan een seintje, zodat we samen een oplossing
kunnen zoeken.

Inschrijving?
Dit kan telefonisch op 016/23.60.16 of per mail naar
info@aardewerk.be.
Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoonnummer, en namen
en leeftijden van de kinderen. Na inschrijving ontvang je enkele
weken voor de zomerweek nog een brief met alle praktische
informatie.

Biograﬁe
Jan van Boeckel is een Nederlandse antropoloog, kunstenaar
en kunstpedagoog. In 2013 promoveerde hij aan de Aalto
Universiteit in Helsinki, Finland, op een proefschrift met de titel
“At the Heart of Art and Earth.” Momenteel is hij als docent
verbonden aan de Iceland Academy of the Arts in Reykjavik,
IJsland.

Informatie
Heb je vragen? Bel naar 016/23.60.16 of stuur een mail naar
info@aardewerk.be.
Neem ook zeker een kijkje op de website van Aardewerk vzw:
www.aardewerk.be.

De inschrijving is pas deﬁnitief na overschrijving van de deelnameprijs op rekening BE95 5230 8031 4358 (BIC: TRIOBEBB)
van Aardewerk vzw met vermelding van ‘zomerweek 2015’.

Het coördinatieteam van de zomerweek 2015,
Luc Geeraert, Koen Vandenberghe, Jeanneke van de
Ven, Jelle Wynants, heet iedereen van harte welkom!

