
Leren door Kunst
Masterclass                

Lichtvoetig omgaan met verandering                                                   Foto Jim Bourg

Out-of-the-box
Visie door verbeelding, soepelheid door beweging, afstemming door de juiste toon en harmonie. 
Eigenschappen die iedere leider en begeleider nodig heeft om met lichtheid vorm te geven aan 
verandering.  In jezelf, je groep, je organisatie. 
In Leren door Kunst nodigen wij je uit om de kunstenaar in jezelf  te activeren, authenticiteit, 
intuïtie en creërend vermogen, speelsheid en durf. 
Op een nieuwe wijze belicht. Van binnenuit. Authentiek.

Zichtbaar en hoorbaar
Door dans ervaar je heel fysiek en direct je eigen kaders, je begrenzing. 
Hoe zit je in je vel op dit moment? Voel je soepelheid? Kun je makkelijk meebewegen met anderen? 
Door te dansen worden nieuwe ritmes ontwikkeld, energie en vitaliteit opgewekt. 
Wij zetten dans in aan het begin van de masterclass. Om los te komen. Om ruimte te scheppen 
voor de andere kant van ons brein, de speelse kant, en het schilderen. Raak met verf  een wit doek 
aan en het werkt als een spiegel. 
Werk je op het hele vlak of  gaat je aandacht naar details? Werk je behoedzaam of  zet je groots in? Voel je 
vrijheid als je werkt? Hoe is je concept? 
We eindigen met een verkenning in muziek in de vorm van je eigen dirigentschap! Centraal in dit 
proces staan eigenschappen als goed kunnen luisteren, sensitiviteit in afstemming en richting 
geven. 
Hoor je wat er wordt gezongen, door de zangers individueel en als groep? Kun je daarop inspelen? Wat is er nodig 
om harmonie en gelijkgestemdheid te bereiken, kleur en contrast? Durven de zangers onder jouw handen voluit te 
gaan? Hoe is het tempo? 



Wat je doet is direct zichtbaar en hoorbaar. Wij kijken en luisteren mee en geven feedback op het 
proces. Ervaring met kunst is absoluut niet vereist!

Vertaling
Tijdens deze masterclass ga je diep in op je (on)bewuste aanwezigheid in - soms onoverzichtelijke 
- processen. In een onbekend gebied vertrouwen houden in jezelf, in je eigen diepe bronnen. In 
je speelsheid en durf, en je - soms onvermoede - kennis en kunde. 
Omdat het in de uitvoering en beleving van deze masterclass gaat om hele directe processen, 
vindt een versnelling plaats in je groei als leider of  begeleider. 

Er is veel ruimte voor feedback op wat de ervaring met je doet, wat je ervan kan leren en hoe je 
de vertaling maakt naar werk en leven. 

Wie
Leren door Kunst wordt gegeven door twee zeer ervaren trainers/kunstenaars.
Ronald Becker is dirigent, coach en trainer. Hij gebruikt muziek om mensen en organisaties in 
beweging te krijgen. Zie www.perstretto.nl. 
Marina Kortenbout is beeldend kunstenaar en psycholoog. Zij zet kunst en creativiteit in om 
mens en maatschappij te verbinden. Zij geeft trainingen o.a. bij Van Ede & Partners. 

Leren door Kunst is geproduceerd door Fleur Gieben, adviseur op het raakvlak van cultuur en 
maatschappij. De koppeling van haar organisatorische kwaliteiten met de creatieve kwaliteiten van 
professionele kunstenaars zorgt voor realistische concepten die inspelen op actuele vragen en 
situaties. Zie www.fleurgieben.nl. 

Praktische informatie
Datum:  donderdag 17 november 2011 
Tijd:  13.00 – 20.00 uur (inclusief  lunch en licht souper)
Locatie: Leiderschapshuis, Soestdijkerweg 12a, 3734 MH Den Dolder
Route:  www.leiderschapshuis.nl
Kosten: € 250, - excl. 19% btw
Max aantal deelnemers: 12
 
Aanmelden:      
Stuur voor donderdag 10 november a.s. een e-mail aan contact@fleurgieben.nl met naam, adres 
en contactgegevens. De masterclass wordt thans in beknopte vorm en tegen gereduceerd tarief  
aangeboden in het Leiderschapshuis te Den Dolder. Desgewenst kan de masterclass in-company 
worden gegeven.   
Wij denken graag met je mee! Neem voor een persoonlijke afspraak contact op met:

Fleur Gieben 
Adviseur cultuur en maatschappij
Tichelstraat 6
1015 KT Amsterdam 
M  06-21545460
E   contact@fleurgieben.nl
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