
CHINA ARTS  NIEUWSBRIEF nazomer 2019

NIEUW ACADEMIEJAAR START OP 9 SEPTEMBER

Op 8 september openen wij onze deuren voor onze jaarlijkse Open Dag. Bekijk het programma
hieronder. Vanaf 9 september beginnen de wekelijkse lessen taijiquan op maandag en
xinyiliuhequan + baguazhang op woensdag. Yuanqigong kun je op zondag volgen (neem
hiervoor contact op met info@jindanfa.com). De eerste workshop van het nieuwe academiejaar
is de shidaxing/xinyiliuhequan workshop rond de vier technieken op 14 september.

WORKSHOP 

Shidaxing/Tien Grote Vormen/Xinyiliuhequan
四拳八式 Siquan Bashi (4 Krijgskunsttechnieken in 8 Bewegingen)

Zaterdag 14 September van 13:00 tot 17:00 u

Stoottechniek uit de Tien Grote Vormen (of Xinyiliuhequan) door Dan KJ Vercammen. Foto © 2019 Wu An/China Arts College

Shidaxing of de Tien Grote Vormen, zoals de zeventiende eeuwse innerlijke krijgskunst
xinyiliuhequan in Shanghai genoemd wordt, is een zeer praktische krijgskunst die de
bewegingen van tien dieren imiteert. Zij werd meer dan drie eeuwen lang alleen in enkele
dorpen in de huidige provincie Henan door mensen van de Chinese Hui minderheid in het
geheim beoefend. In de eerste helft van de negentiende eeuw kwamen enkele Hui meesters
met hun krijgskunst naar buiten en werd de geheimhouding doorbroken. Dan KJ Vercammen
was de eerste Westerling die deze ongerepte, wilde, krachtige en toch sierlijke krijgskunst
leerde. In de workshop leer je vier krachtige technieken (uitgevoerd in twee richtingen = 4/8)
en hun directe toepassingen in het gevecht. Een unieke kans om de essentie van een ten
onrechte weinig bekende Chinese krijgskunst te leren!
Bekijk hier een clip: https://www.youtube.com/watch?v=u7eYOqehIZM.

Plaats: China Arts College, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen (Zuid). 

Datum: zaterdag 14/09/19 van 13:00 tot 17:00 u.

Cursusgeld: kortingsprijs tot en met 08/09/19: € 64 ; na 08/09/19: € 75.

Het inschrijvingsformulier vind je hier.
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OPEN DAG

CHINA ARTS COLLEGE CAC/TAOIST ALCHEMICAL STUDIES CENTER TASC

Zondag 8 September 2019 van 13 tot 17 uur
Gratis proefles over de Tien Grote Vormen (of Xinyiliuhequan) tijdens de vorige Open Dag in het China Arts College. Foto © 2019 Wu An/China Arts College

Vóór wij aan het nieuwe academiejaar beginnen houden wij traditioneel een Open Dag. Je kunt
dan kennismaken met de docenten van CAC, uitleg vragen over en je inschrijven voor de
cursussen en opleiding, een praatje voeren met aanwezige studenten, enz. Wij geven gratis
lessen in onze taoïstisch-alchemistische gezondheidstraining Yuanqigong, en in de innerlijke
krijgs- en gezondheidskunsten Taijiquan, Baguazhang en Xinyiliuhequan. Er is ook
mogelijkheid om onze boeken te kopen en natuurlijk kun je van een kopje Chinese thee
genieten.
Lesprogramma: 14 u: les Yuanqigong met Master of Taoist Arts Gijsbert Ruitenburg

15 u: les Taijiquan met Prof. dr. Dan KJ Vercammen

16 u: les Baguazhang & Xinyiliuhequan met Prof. dr. Dan KJ Vercammen

Plaats: China Arts College, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen (Zuid). Gratis toegang.
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INFORMATIE NIEUW ACADEMIEJAAR

Alle informatie over de cursussen voor het academiejaar 2019-2020 staat op de website.

En hier kun je alles lezen en downloaden.

Wij hopen jou te zien op de Open Dag en op een of meer cursussen/workshops tijdens het
nieuwe academiejaar!

Het China Arts Team
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