
Zondag 6 september 2020 van10 tot16 uur
Kom je ook kennismaken in één van onze praktijken?

Je bent nieuwsgierig naar gestalt-art therapie. Je wilt niet 
alleen lezen en horen hierover, maar het daarnaast zelf aan 
den lijve ervaren. Tijdens onze introductiedag zullen we je 
vooral meenemen in het doen zodat je kunt ervaren of deze 
therapie bij je past. 

Gestalt-Art doet een appèl op het zelfhelende en creatieve 
vermogen dat in iedereen aanwezig is. Je versterkt je 
zelfinzicht en voelt je levendiger.

Wat gaan we doen?
We doen gestalt-experimenten en wisselen ervaringen uit,
werken met creativiteit en onderzoeken “art”.
Natuurlijk maak je kennis met de therapeut die je iets over 
de theorie en de praktijk van Gestalt-Art zal vertellen. 
Zo leer je wat de verschillende mogelijkheden van de 
therapie inhouden.

Waar je denken en inzichten
niet verder komen, 

geven de beelden die je maakt: 
ORDENING, NIEUW EN JEZELF.

INTRODUCTIEDAG 
GESTALT-ART THERAPIE



Deelnemende SBGA therapeuten
Amersfoort  Hester Poelman  
 praktijkindetuin@gmail.com 
 06 337 220 95

Breda  Irene van der Wolf  
 Geert -Jan Floris 
	 info@olflo.nl 
 076 565 9330

Breda  KittyMelkstop 
 praktijkdekantorka@gmail.com 
 06 227 826 23

Den Hout  Judith van Leeuwen 
 judith@praktijkstroommee.nl 
 06 543 531 23

Driebergen  Maris van Venrooij 
 heelcontact@gmail.com 
 06 273 131 02

Groningen  Lia van der Linden 
 info@liavanderlinden.nl 
 06 508 115 73

Hilversum  Barbara Pompe 
 barbara@barbarapompe.nl 
 06 542 710 60

Oosterhout  Manon Dekkers 
 gestaltpraktijk@ziggo.nl 
 06 155 005 10

Teteringen  Emilie Wouters 
 info@kleinbeginne.nl 
 06 244 857 52

In de Stichting Bevordering Gestalt-
Art werken therapeuten samen om 
Gestalt-Art onder de aandacht te 
brengen en toegankelijk te maken 
voor iedereen. Meer informatie 
vind je op sbga.nl

Hoe en wat
De introductiedag vindt plaats op 
zondag 6 september 2020 van 
10 tot 16 uur in de verschillende 
praktijken en kost 25 euro. Het 
is wenselijk dat je de hele dag 
aanwezig bent. Neem zelf je lunch 
mee.	Voor	koffie	en	thee	wordt	
gezorgd. Aanmelden doe je per 
email of telefoon bij de door jouw
gekozen therapeut.
Of via de inschrijflijst die in de
praktijk hangt. 

 Dansen tot ons schilderij af is…… spelen, verbinding


