
NIEUWSBRIEF 2022

Aan belangstellenden in workshops en seminars en vrienden van deze netwerk brief

Lieve mensen, voor jullie liefdevolle feestdagen en kracht in deze donkere periode

P r o g r a m m a

1  Workshops ‘Innerlijk beelden’ schilderen en tekenen + dialoog met je schilderij‘:

Amsterdam / Atelier Wijk 7 - zaterdagen: 15 en 22 - April / zie www.dhont.nl

Seminar/zomercursus Preau / Frankrijk (Morvan): 8 - 15 en 22 – 29 juli 2023
aanmelding/boeking graag bij michiel@dhont.nl

2   ‘t Tijdloze Uur in ‘t Arabisch wordt in 2023 in Jordanië uitgegeven, Hebreeuws al in Israël 2018

3   Mijn Nederlandse script/boek 2 + voorwoord van Bastiaan Serlé - De Sprong 1 : ‘Innerlijke beelden
schilderen en de dialoog met je schilderij’ is af. Ken je een geschikte uitgeverij, dan hoor ik dat graag!

 In exact 2 jaar schreef ik tijdens de corona periode in een mooie concentratie als compensatie dit tweede boek

4   De Sprong 1 - ‘Innerlijke beelden schilderen en de dialoog met je schilderij’ wordt nu vertaald in het
Engels. Ken je een geschikte Engelstalige uitgeverij in dat segment, dan hoor ik dat graag!

5   Ken je een Nederlandse Uitgeverij voor mijn eerste boek - ‘t Tijdloze Uur - als herziene uitgave?
Liefst met distributie naar Beeldende Therapie - therapeutisch en Basisonderwijs - kunst educatief.

6   In oktober en november 2022 reisde ik in Griekenland en schreef daar ook aan boek 3:
De Sprong 2 - ‘Mandala/Medicijnwiel, de magische cirkel en de kwantumsprong’.

Subtitel: een Solo Opstelling in de Neo-sjamanistische krachtcirkel van het magisch
Mandala/Medicijnwiel. Een creatief expressief ritueel als middel tot innerlijke kwantumsprong in
bewustwording.

Ken je een geschikte Nederlandse en Engelstalige uitgeverij in dat segment, dan hoor ik dat graag!

  Dank voor je aandacht, tot ziens en een warme groet, Michiel
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