
'Ritmebeleving en meditatief drummen'

Eéndagsretraite op zaterdagavond 28 maart 2020


Shantum, Brakel

!




Ontmoetingsavond begeleid door Bert 
Evens, muzikant met een grote passie voor 
spiritualiteit en zingeving. 


Heerlijke bio-plantaardige catering verzorgd 
door Joanna Bonte, enthousiaste veggiekok 
met een toegewijd hart voor gezonde, 
biodynamische voeding en ecologie.


� 


!
Inhoud van het avondprogramma:


!
De drum nodigt je uit:  

'Relax, focus, enjoy and go with the flow of rhythm!' !
Door ons te focussen op een basisritme komen we spontaan tot een vorm van kalmte. 
Ritmebeleving vraagt om dat subtiel evenwicht van aandacht en ontspannen zijn. Eens je in 
de stroom van het ritme zit, voel je de beat resoneren in heel je lichaam en wordt je geest 
soepel en speels. Het tempo kan worden opgedreven, maar je blijft rustig geconcentreerd.  !
Ritmesessies worden afgewisseld door meditatiebeleving. De drum is onze meditatieleraar! 
Hij leidt ons binnen in een ruimte van acceptatie en levensvreugde. Het ritme van onze 
hartslag en onze ademhaling zijn hier onze ankerpunten.  

www.shantum.net

http://www.shantum.net


!
Nadien zoeken we hoe we ritmes kunnen laten samenklinken op een heel scala 
aan percussie- instrumenten : djembé’s, sjamanentrom, splitdrum’s, hapidrum, ududrum, 
bodhran, cajon, cajinto’s, bongo’s, woodblocks, dreampan, hangdrum, RAV-drums enz…. !
The beat will make your spirit free! Be welcome & enjoy!  

 !
 
In ons centrum “Shantum” streven we ernaar zowel ons 
lichaam als ons bewustzijn te voeden met wat heilzaam is voor 
het geheel. Veel aandacht gaat hierbij uit naar een 
evenwichtige keuze van voedingswaren uit de biologische 
landbouw en opbouwend “geestelijk voedsel”. De bedoeling is 
dat je naar huis gaat met een voldaan en tevreden gevoel, 
stevig gevoed zowel fysiek als mentaal.  !
!

!
Praktische info 

Waar: Shantum, Stationsstraat, 37 9660 Brakel


Wanneer: 28 maart 2020 van 18u30 tot 22u


Bijdrage: 55 euro, inclusief heerlijk bio-plantaardig avondmaal en hartverwarmende thee. 


Inschrijven:  Graag via een mail naar joannaenbert@belgacom.net en door overschrijving 
van je bijdrage op rekeningnummer BE18 8919 0403 5865 met vermelding “Meditatief 
drummen” + je naam. Dan pas is je plek verzekerd! Bijdragen worden niet terugbetaald. Je 
mag wel iemand in je plaats laten komen als je verhinderd zou zijn. 
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