Programma ‘Opnieuw Kijken’
Voorbereiden geboorteruimte
18 mei

10:00 -12.30 Klei workshop met Henriëtte van Klinken voor (aankomende) ouders en
geïnteresseerden; krachtbronnen kleien voor het geboorteproces, met ‘Sheela-na-gig’ als inspiratie.
Locatie: Keramiekatelier Tetterode, Da Costakade 148, A’dam (http://www.keramiektetterode.nl/)

20 mei

10.30-13.00 Vilt workshop met Cristina Pacciani voor (aankomende) ouders en
geïnteresseerden; gezamenlijk vilten we een grote bal voor in de geboorte ruimte en een ieder vilt
een eigen klein object voor tijdens de geboorte of andere betekenisvolle momenten. Locatie:
Viltatelier Cri Cri, Overtoom 303, A’dam

29 mei

10:00-17:00 Bouwen van geboorte ruimte (yurt) met (aankomende) ouders en geïnteresseerden;
een dag in het bos bouwen aan een intieme ruimte voor geboorte. Het is ook mogelijk om je op te
geven voor een halve dag. Locatie: Amsterdamse Bos [plattegrond]

Programma
Locatie: het veld van Leven/Liefde/Dood [plattegrond]
4 juni

10.00-12.00 Henry Weessies (proces begeleider), opstelling/ systemische onderzoek; rondom
thema’s Leven Liefde Dood. (www.henryweesies.nl)
14.00-16.00 Ria Mariasdochter Beyens (vroedvrouw voor de vrouw), PlacentaBoom Oerbegeleid(st)er en LevensBoom; cirkel /meditatie (www.vrouwenbron.be)
16:00 – 18:00 Meet & Greet, ontmoet de kunstenaars op het veld van Leven/Liefde/Dood;
kampvuur cirkel met Claudia van Dijk, Arden Rzewnicki, Jasper Griepink, en Karel Winterink

5 juni

13:30-14:30 Buikhuis; kinderworkshop (4+). Wat voelde je toen je nog niet geboren was? Hoe zag
het er daar uit in de buik van jouw moeder? In deze workshop denk je na over geboren worden.
Ervaar het kunstwerk van Claudia van Dijk en Arden Rzewnicki en werk met je handen aan een
buikhuis.

8 juni

19:30-20:30 Dr. Saskia Bosman (bioloog en zelfstandig onderzoeker), De Pijnappelklier,
gangmaker bij geslachtsrijping, geboorte en dood; presentatie (www.inspiradiance.nl/)

9 juni

20.00-21.30 Sophie Albers (humanistica), ‘Leven geven betekenis geven’: presentatie
over humanistiek onderzoek naar de kracht van ritueel bij zwangerschap en geboorte, en
gelegenheid tot het vinden van persoonlijke ritualiseringen

10 juni

13:30 – 17:30 Janneke van der Putten (kunstenaar) Holding Space with Sound, workshop
waarin we het effect van zingen onderzoeken; tussen elkaar en op de ruimte om ons heen. [Mede
mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van CBK Rotterdam] (jannekevanderputten.nl)
18:00 – 19:00 Janneke van der Putten (kunstenaar), solo performance van haar project ‘Aurora’,
en performance van de workshop Holding Space with Sound [Mede mogelijk gemaakt met een
financiële bijdrage van CBK Rotterdam] (jannekevanderputten.nl)
20.00-21.30 Deirdre Donoghue (kunstenaar, doula, activiste), The Mother as a political figure,
cirkel rondom moederschap (www.mothervoices.org) (voertaal Engels)

11 juni

11.00-12.30 Hans Götze (vadercoach en trainer), vaders verwelkomen aankomende vaders, cirkel
rondom rol van de man bij de geboorte (http://www.trainingenadviesoveropvoeden.nl)
14.00-16.00 Ida van der Lee (ritueel kunstenaar), wiegenritueel; een ritueel voor moeders
van kindjes die tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte zijn gestorven en
kindjes die gewenst zijn maar nooit gekomen. (www.idavanderlee.nl)

16 juni

20.00 Rebekka Visser (visionaire vroedvrouw), Weet ik veel!….; we weten zo veel, maar wat
weten we nou eigenlijk? Wat heeft die ‘kennis’ ons gebracht? Hoe geef je woorden aan baren? En
wat gebeurt er als je daar woorden aan geeft? (www.springtij.com)

18 juni

13:30-14:30 Buikhuis; kinderworkshop (4+). Wat voelde je toen je nog niet geboren was? Hoe zag
het er daar uit in de buik van jouw moeder? In deze workshop denk je na over geboren worden.
Ervaar het kunstwerk van Claudia van Dijk en Arden Rzewnicki en werk met je handen aan een
buikhuis.

Programma met Bites van SulSolSal
Locatie: Centraal Paviljoen Cure Park; Tickets binnenkort beschikbaar (www.curepark.nl)
17 juni

15.00-17.00 Dr. Annine van der Meer (theoloog, historicus en symbooldeskundige); De Evolutie
van geboorte-symbolen: baren of paren? Van matriarchaat via patriarchaat naar… opnieuw kijken
en beleven van oude wijsheid (http://www.annine-pansophia.nl)
17:00-18:00 Bites van SulSolSal (http://www.sulsolsal.com)
18.00-19.30 Scott Kirschenbaum, (documentaire maker), Sneak Preview & Meet the Director,
‘Of Woman Born’, the first one-woman documentary on birth (voertaal Engels)
(www.youtube.com/watch?v=SGmkaUkbZTc / www.ofwomanbornfilm.com)
Lievnath Faber (filmwetenschapper) presentatie van onderzoek naar de representatie van geboorte
in Amerikaanse fictie films
[€10 volledige programma + bites / €7,5 deelprogramma + bites]

18 juni

18.00-19.30 screening van Motherhood Archives, film van Irene Lusztig, voor trailer zie:
https://www.mothervoices.org/news/2017/3/10/art-research-theory
[€6 film + bites]

Met uitzondering van het avondprogramma op 17/18 juni is het gehele programma gratis toegankelijk, donaties
welkom!
Het aantal plekken is beperkt, reserveringen graag per mail; claudiavandijk@outlook.com
Voor meer informatie: http://www.opnieuwkijken.nl
Facebook: Opnieuwkijken

