
Zomerweek: DE CLOWN EN DE DANS GAAN OP VAKANTIE 
 
Duur: 5 dagen 
Datum: 23 juli t/m 27 juli  2012 
Tijd: Met overnachtingen  
Start: 23 juli 14.00 uur. Einde 27 juli 13.30 uur 
Locatie: Dominicanenklooster Huissen Stadsdam 1 Huissen 
Begeleiding en informatie: 
 Riëtte Beurmanjer: T 020 6654685  E h.beurmanjer@planet.nl 
José Sueters: 026 4431752 info@josesueters.nl   www.josesueters.nl   
Prijs: A €399 B €469 C €529 Toeslag op eenpersoonkamer: €16 p. nacht 
Opgave en informatie: Dominicanenklooster Huissen T 026 3264422 
www.dominicanenkloosterhuissen.nl   
 
Inhoud  
 
DE CLOWN EN DE DANS GAAN OP VAKANTIE  
 
 Lichtvoetig trekken de Clown en de Dans naar buiten.  
Wei en water, markt en mensen: alles wekt hun verwondering. 
 Leeg van zorgen zien ze alles als nieuw en vieren het moment.  

 
Na voorbereidende oefeningen in het klooster trekken we naar buiten:    
naar de tuin, de uiterwaarden, het stadje.  
Met de openheid van de clown en de gevoeligheid van de danser 
verbazen we ons over wat we tegenkomen.  
Terug in het klooster verwerken we onze indrukken tot kleine clowns- en 
dans-acts. 
Naarmate de week vordert durven we meer: we gaan er als clowns op uit. 
Met onze rode neus op en onze dansschoenen aan maken we contact 
met wie en wat we ontmoeten.    

 
In deze week beoefen je op een luchtige, speelse manier spirituele 
waarden  als leeg worden, je verwonderen, beamen wat je tegenkomt in 
jezelf en anderen, het leven vieren. 
Een zomerweek met een plezier en inhoud!  
  
 
Deze week is een spannende mix van de ambachtelijkheid van clown- en 
dansoefeningen, de ontspanning van het naar buiten gaan, de opwinding 
van clowneske ontmoetingen met anderen en luchtige vormen van 
terugblikken, op wat het je brengt.. zoals een gedicht schrijven, schilderen 
of een tekening maken   

   



 
 
 
 
Opzet  dagindeling 
 
8.00  - 8.30    uur  Lauden (facultatief) 
8.30               uur   Ontbijt 
9.30 - 12.00   uur   Spelen, oefenen, improviseren: de basis leggen      
                               voor dans en clowns-acts later in de week 
12.10-12.25   uur   Middagviering (facultatief) 
12.45             uur        Warme maaltijd 
14.45-17.30   uur   Clown en dans spelen buiten 
17.45             uur    Broodmaaltijd 
18.30-19.00   uur   Vespers ( facultatief)  
19.30 -21.00  uur   Terugblikken middels schrijven schilderen 
                                 tekenen 
 
 
Docenten 
Riëtte Beurmanjer is dansdocente en theologe 
José Sueters is clown en beeldend kunstenaar. 
 
 
 


