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Woensdag 24 t/m vrijdag 26 juli 2019 

Novalis Zomercursus 
Last minute zomer-driedaagse Winsum 

 
 

16 Juli 2019 

 
Beste lezer!  
 
Ingegeven vanuit een spontane impuls, houd ik van woensdag 24 t/m vrijdag 26 juli een zomer-
driedaagse antroposofie. De opzet ervan is tamelijk open en biedt ruimte. Een aantal dagen om je te 
ontwikkelen, bezinnen en inspiratie op te doen met biografisch schrijven, natuur-waarnemingen, 
tekenen, zingen, mediteren, wandelen, gesprekken over antroposofie, de wereld en elkaar. 
 
Ik sluit aan bij een eigen wens om een aantal dagen verdiepend met antroposofie bezig te zijn. 
Innerlijke scholing, kunstzinnig verwerking, ontmoeting. De zomer kan vaak een moment zijn waarop 
je nieuwe impulsen kunt pakken die je dan in het najaar en de winter kunt uitwerken. 
 
De opzet van de driedaagse is rijk en gelijk enigszins spartaans. Ik ben onlangs verhuisd en hoewel 
mijn huis en tuin nog niet gereed zijn, wil ik ze toch beschikbaar stellen voor deze week. Het 
programma loopt van tien tot circa vijf uur. Neem je eigen lunchpakketje mee. Koffie en thee is er 
van mijn kant maar verder geen bijzondere verzorging. Je bent vrij om wat extra’s mee te nemen en 
te delen. Aan huis is mijn bibliotheek met vele antroposofische werken waar je ook inspiratie uit kunt 
putten. Je kunt mee doen met het programma, of je eigen rust en inspiratie momenten pakken. 
 
Ben je nog niet op vakantie en zoek je wat verdieping? Heb je behoefte je eigen koers vast te stellen, 
en te levelen? Wil je een innerlijke verbinding met de natuur op bouwen? Gesprekken voeren met 
elkaar over spiritualiteit, over de wereld en over je eigen strevingen? Dan is deze drie daagse  
misschien iets voor jou. 
 
Graag tot ziens en een hartelijke groet, 
Ivar Römer 
 
 
Zie voor meer info en opgave pagina 2 >> 

Of kijk op de website www.novalisatelier.nl  

  

http://www.novalisatelier.nl/
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Programma (globaal) 
 
10.00 uur kennismaking, ontmoeting, jezelf uitspreken - zingen 
11.00 Opmaat over een antroposofisch thema.  
11.20 Werken aan een korte biografische schrijfopdracht 
12.15 Middagpauze 
13.30 Naar buiten fenomenologisch planten waarnemen, tekenen en verdiepen.  
14.30 Ervaringen bespreken. - pauze 
15.30 Kringgesprek over antroposofische thema’s, vragen, eigen inbreng. 
16.30 Afronding. 
 

Meenemen: 
 
Neem je eigen lunchpakket, tekenspullen en schrijfgerei mee. (Pen, schriftje, tekenblok, onderzetter, 
kleurpotloden etc.) En mocht je dat handig vinden een klein reiskrukje of opklapstoeltje wanneer we 
buiten ergens wat langer willen stilstaan om de natuur waar te nemen. 
 

Financiële bijdrage: 
 
De zomerweek is een try-out, daarom is de prijs gereduceerd. Cursusprijs is 150 euro of naar eigen 
inzicht en vermogen meer of minder.  
Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL 42 TRIO 0786 7066 27 van de Triodosbank ten 
name van I.P. Romer in Winsum. Je kan het ook contant meenemen. 
 

Adres: 
 
Ivar Römer 
Dobvenne 6  
9951 DA Winsum 
 
De Dobvenne ligt op drie minuten lopen van het NS station in het Groningse Winsum, vijftien 
minuten met de trein vanaf Groningen centraal. In de straat is voldoende parkeergelegenheid. 
 

Opgave: 
 
Bij Ivar Römer: ivar@novalisatelier.nl 
Telefoon en whatsapp: 06-53340235 
Zie voor meer info ook de website: www.novalisatelier.nl  
 

Spreuk: 
 
Een leidraad voor de programmering is een fragment uit de antroposofische grondsteenspreuk: 

- Beoefen geest-herinneren: het eigen-ik wordt in het Gods-ik wezend! 
- Beoefen geest-bezinnen: waar het eigen ik zich met het wereld-ik verenigt! 
- Beoefen geest-schouwen: licht aan het eigen-ik tot een vrij willen schenken! 
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