
dans in creatie

creatie in dans
Laat je inspireren door de ervaring 

van het grensverleggend bewegen!

Lesgever: Gwenny Verhoye (professioneel dansleerkracht)

Start 8 november 2016 – Einde project mei 2017 
Elke dinsdagvoormiddag van 10u tot 11.30u (vrije instap)

Sportzaal van het PZ Onzelievevrouw - Koning Albert I-laan 8 – Brugge

Meer info: zie ommezijde
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In België krijgt één op vier personen te maken met ernstige psychische problemen. Toch 
wordt er nauwelijks over gepraat. “Te Gek!?” probeert deze taboes te doorbreken en stigma’s 
rond geestelijke gezondheid weg te werken. Hun jaarlijkse acties, met zanger Guy Swinnen 
als peter en zangeres Selah Sue als meter van de jongerencampagne, brengen geestelijke 
gezondheidsproblemen in de media en maken ze bij het grote publiek bespreekbaar.

Ook in de Psychosekliniek dragen we hiertoe ons steentje bij. Aansluitend bij het jaarthema 
‘Psychose’ brengen we een positief initiatief rond beeldvorming en sensibilisering.
We nodigen niet enkel patiënten, hun familie en hulpverleners uit, maar IEDEREEN om samen 
bruggen te bouwen en muren te slopen.

Professioneel dansleerkracht Gwenny Verhoye (Dansschool Inner Motion - Torhout) en onze 
twee ervaren psychomotorisch therapeuten Annelies Deprez en Lies Schoetens, nemen jullie 
graag mee op de zoektocht naar het vormgeven van de ongrijpbare emotie en beleving in 
waarneembare beweging.

In een dertigtal open sessies, die opstarten op 8 november 2016 en lopen tot mei 2017, willen we 
jullie uitnodigen deze positieve en inspirerende uitdaging aan te gaan. Wanneer je niet aanwezig 
kunt zijn bij de start, blijf je toch steeds welkom, om in te haken gedurende dit proces!
De sessies vinden plaats in de sportzaal van het PZ Onzelievevrouw te Brugge 
(Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge), op dinsdagvoormiddag tussen 10.00 en 11.30 uur.

We zijn er alvast van overtuigd dat dit initiatief ook voor jou
een inspirerende en verrijkende ervaring kan zijn!

Ben je geïnteresseerd, of heb je nog vragen, aarzel niet contact op te nemen met:
Annelies Deprez  Annelies.Deprez@pzonzelievevrouw.be
Lies Schoetens  Lies.Schoetens@pzonzelievevrouw.be
Servaas Sierens 050/30 17 21
Verantwoordelijke uitgever: PZ Onzelievevrouw - Brugge
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