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Herfst 2020

Een situatieschets

Het is een hele tijd geleden dat je nog een nieuwsbrief van China Arts in je
mailbox kreeg.
China Arts heeft moeilijke tijden doorgemaakt. Vorig jaar was er de ziekte en
het overlijden van onze voorzitter An Woestenborghs. De eerste maanden van
2020 hebben we gewerkt aan administratieve zaken en dingen
gereorganiseerd.
Ook moesten we kijken naar mogelijkheden om verder te gaan en natuurlijk
het enorme verlies verwerken. Toen daar een en ander gebeurd was, sloeg
covid-19 toe. Groepslessen werden onmogelijk, dan weer even beperkt
mogelijk en nu weer onmogelijk. We hadden in 2019 al workshops en seminars
moeten uitstellen en de plannen voor 2020 moesten we helemaal opbergen.
Maar we werken aan een comeback. We zijn er nog en we blijven!
Zolang we met de coronamaatregelen moeten leven, kunnen we beter werken
aan de opportuniteiten die deze conditie ook biedt. Er is bijvoorbeeld veel
leven mogelijk op het internet.
Vóór het opduiken van de problemen hadden wij al plannen gemaakt om
internetonderwijs aan te bieden, maar het ontbrak aan tijd en middelen om dit
te realiseren. Nu is er meer tijd en zijn een aantal vrienden mee in actie
geschoten om dit project te laten slagen. We zijn deze mensen heel dankbaar.
Van jullie, onze studenten en fans, vragen we nog wat geduld omdat dit hele
project natuurlijk niet zo snel geconcretiseerd kan worden. Zeker niet als je
het, zoals gebruikelijk voor ons, kwaliteitsvol wil doen.
We kunnen wel aankondigen dat we aan de slag zijn met voorbereidingen voor
een eerste webinar. In 2019 hadden we een seminar over de grote geleerde-
alchemist Chen Yingning (1880-1969) op het programma staan, als eerbetoon
en herdenking van zijn overlijden, toen 50 jaar geleden. Deze cursus is de
eerste die we als webinar willen aanbieden. Precieze details over hoe en
wanneer zijn voor een volgende nieuwsbrief.
Het ligt ook in onze bedoeling om praktijken (taijiquan, baguazhang, enz.) in
webinarvorm aan te bieden.
We hadden ook een overzichtstentoonstelling van de foto's van Wu An (An
Woestenborghs) gepland in december, maar de coronamaatregelen maken dat
onmogelijk. We stellen deze dus uit tot volgend jaar.
Op de achtergrond zijn er nog boeiende dingen aan de gang en daar berichten
we volgende keer over.
Wij wensen je een gezonde herfst- en winterperiode.
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Facebook posts

Taijiqiang, de Taiji-lans. Photo © Marina van Laer en China Arts College

Terwijl je wacht op uitgestelde en nieuwe cursussen, kun je de posts op onze
facebookpagina (https://www.facebook.com/TASCAlchemy) en op die van Dan
Vercammen (https://www.facebook.com/dan.vercammen.5/) volgen.
Hierin geven wij inzicht in de innerlijke krijgskunsten en het gebruik van
traditionele Chinese wapens en sporadisch ook in de Chinese cultuur en schone
kunsten.
Onze nieuwe “huisfotografe” Marina van Laer zorgt voor mooie beelden.

Li Ziming en Baguazhang

Liang Stijl Baguazhang: “An Zhang (neerwaarts duwende handpalmen)”
Foto © Marina van Laer en China Arts College
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Grootmeester Li Ziming was een belangrijke vertegenwoordiger van de
innerlijke krijgskunst baguazhang (handpalmtechnieken van de 8 trigrammen)
en hij was ook Dan KJ Vercammens leraar. Bovendien stimuleerde hij vele
mensen om actief met baguazhang praktijk en onderzoek bezig te zijn.
Byron Jacobs, die, zoals wij, de Liang stijl van baguazhang beoefent, verspreidt
via de sociale media een vijfdelige documentaire over leven en werk van Li
Ziming. Op youtube kun je deze interessante docu bekijken (deel 1 vind je
hier). De volgende 4 delen vind je ook op youtube.
En als je nog meer Liang stijl baguazhang wil zien, dan is deze korte docu over
Li Xiuren, dochter van Li Ziming, ook heel mooi.

Tot later,
het China Arts Team
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