Beste VMP-leden, de uitnodiging!!!

Zoals we een paar weken geleden al hadden aangekondigd, zijn wij blij jullie nu te kunnen uitnodigen
voor ons inspirerende najaarsweekend op zaterdag 27 en zondag 28 november in de Beukenhof in
Biezenmortel.
Onze gast is Luc Opdebeeck. Hij gaat ons dit weekend meenemen in de wereld van

The Theatre of the Oppressed.
"De geestelijk vader van het theater van de onderdrukten is Augusto Boal. Als Braziliaans
theatermaker moest hij in 1971 vluchten voor de dictatuur in zijn land. Hij kwam in Parijs terecht.
Daar richtte hij het ‘Centre de theatre d l’opprimé’ op, van waaruit hij zijn theaterforum
heeft ontwikkeld (Boal, 1979). In 1988 keerde hij terug naar zijn geboorteland om de politiek in te
gaan. Ook in die hoedanigheid werkte hij met opvoeringen, ditmaal ‘Legislatief theater’ genoemd
(Boal, 1995). In al zijn werkzaamheden heeft Boal het theater van de onderdrukten willen spelen."
Hoe dit in de huidige tijd in Nederland en België gebruikt wordt met allerlei verschillende
doelgroepen en hoe we dit kunnen gebruiken binnen ons werkveld gaan we horen en leren van Luc
Opdebeeck, dé specialist in deze methode.
Naast kennismaken met de principes van Boal, willen wij tijdens dit weekend onderzoeken hoe we
deze principes kunnen integreren in onze praktijk. Juist ook omdat steeds meer soortgelijke principes
worden opgenomen in ons werk.
Een groeiend aantal psychodrama directors gebruikt sociodrama voor sociale vraagstukken. In de VS
worden veel workshops hierover aangeboden. Er ontstaan ook tussenvormen tussen psychodrama en
sociodrama. Een voorbeeld daarvan is psycho-socio-drama over interne rollen, zoals zichtbaar wordt
in het werk van Tian Dayton en Kate Hudgins.
Het belooft dus een interessant weekend te worden vol met nieuwe kennis en ontdekkingen.
Op zaterdag werken wij van 11.00 tot 18.30 uur en op zondag van 09:30 tot 16.30 uur. Een
overnachting hoort erbij om zo gezamenlijk in de avond nog na te kunnen genieten van de eerste dag
en alle indrukken samen extra te kunnen delen. De locatie waar dit alles plaatsvindt is de Beukenhof,
Capucijnenstraat 46, 5074 PJ Biezenmortel. Hier maken wij gebruik van 2-persoonskamers. Hierdoor
kunnen we de kosten beperkt houden.
De prijs voor dit all-in-weekend (dus inclusief logies en eten) is: € 295,- voor leden en € 345,- voor
niet-leden. Hierbij gaan wij uit van 2-persoonskamers vanwege capaciteit
Meld je snel aan bij secr@vmpsy.nl! Het maximum aantal deelnemers is 25 en vol is vol!
Meer informatie over Luc kun je vinden op zijn website: https://lucopdebeeck.nl/
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Mark de Jonge, Nita Wissink & Dorris Spaans
En namens de VMP-Commissie Professionalisering,
Ina Hogenboom & Cécile Osse

