De tuin ben jij
Schrijven met de seizoenen
Dwalen in een tuin is dwalen in een ruim geheugen dicht Dick Hillenius. Door de eeuwen
heen is de tuin een geliefd thema in kunst en literatuur. Het beeld van een tuin als groeizame
ruimte om in te verblijven in woord en beeld, met alle plezier en frustratie die daarbij hoort,
inspireerde Ine van Emmerik en Ceciel Boudewijn tot de serie De tuin ben jij.
Een jaar lang toeven we al schrijvend, lezend en verbeeldend in onze eigen tuin. Ieder seizoen
is er een bijeenkomst waarin we inspiratie opdoen om de contouren van onze tuin te
onderzoeken en in kaart te brengen en ervaringen te delen. In de tussenliggende tijd ontvang
je tuinierspost met toepasselijke informatie en ideeën. Ondertussen verzamel, schrijf en lees je
naar eigen inzicht verder met wat je is aangereikt en wat je tegenkomt.
In de laatste bijeenkomst bekijken we samen welke vorm onze tuin gedurende dit jaar heeft
aangenomen. Zo beoefenen we voor onszelf en met elkaar de kunst van het innerlijk tuinieren.

Praktische informatie
4 bijeenkomsten op donderdag in 2018
Data: 15 maart, 14 juni, 13 september en 13 december 2018
Tijd: 10.00 -14.30 uur (met lunchpauze)
Locatie: Hamburgerstraat 11, Utrecht (naast de lutherse kerk)
Kosten: €270.- (incl. koffie/thee, excl. lunch)
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Aanmelden en meer informatie: Ine van Emmerik, info@extravaleren.nl of 06-23816185
Begeleiding: Ceciel Boudewijn en Ine van Emmerik
Ine is jurist, psycholoog en begeleider van creatieve leerprocessen. In haar eigen bedrijf
Extravaleren werkt zij als critical friend, schrijver en onderzoeker voor individuele
professionals en organisaties in de zakelijke dienstverlening. Zie ook www.extravaleren.nl
Ceciel is Neerlandica en docent creatief schrijven. Onder de naam Labyrint begeleidt zij
leeskringen proza en poëzie o.a. bij Volksuniversiteit Utrecht. Daarnaast geeft ze
schrijfcursussen en individuele begeleiding met nadruk op plezier in schrijven & poëzie. Zie
ook www.inhetlabyrint.nl

