
Mens, spreek,
En je openbaart door jou
De wereldwording.

De wereldwording openbaart zich
Door jou, o mens,
Wanneer je spreekt. Rudolf Steiner

De kunst van het spreken, het spreken van de kunsten

Alle kunsten zijn een vorm van ‘taal’ en van ‘gebaar’. Ze brengen door middel van beelden, kleuren, klanken, 
woorden, dramatiek en beweging inhouden en gevoelens tot uitdrukking.
In de dramatische kunst en de recitatiekunst worden aspecten als stemming, de uitdrukkingskracht van de 
spraakklanken en de imaginatieve kracht van het spreken uitvergroot om bij de toeschouwer beelden op te 
roepen en de fantasie aan te spreken. De oefenweg voor het spreken, die Rudolf Steiner in samenwerking met 
Marie Steiner heeft ontwikkeld, is erop gericht om de scheppingskracht van het woord in het spreken terug 
te brengen. Met deze kunst van het spreken kun je beelden oproepen, stemmingen kleuren, ruimte scheppen en 
gebaren en beweging tot uitdrukking laten komen. Op welke manier bestaat hierin een wisselwerking met andere 
vormen van kunst, in het bijzonder met architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, muziek en euritmie?
Op deze studiedag zullen we dit in werkgroepen onderzoeken. Er zal een inhoudelijke bijdrage worden gegeven 
door Frank Oele, spraak- en toneeldocent. Daarnaast zijn er demonstraties.
Deze themadag is de vijfde in een reeks over “kunstmiddelen”, zoals ruimte, vorm, kleur, klank, woord, 
gebaar en beweging. De dagen zijn een initiatief van de secties voor muzische en beeldende kunsten van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland.
Deze dag is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of als belangstellende geïnteresseerd is in de 
scheppingskracht van het woord en in de wisselwerking tussen het woord en de andere kunsten.

Programma en praktische informatie, zie ommezijde.

Themadag op 24 maart 2018 
van de secties voor muzische en beeldende kunsten



Themadag op zaterdag 24 maart 2018

De kunst van het spreken, het spreken van de kunsten

Programma:
     9:30 Inloop met koffie en thee
10:00 Opening: De kunsten in gesprek
10:20 Welkom 
10:30 Werkgroepen
 ‘Architectuur als taal en toneel’ met Pieter van der Ree 
 ‘De kleur van het gesprokene’ met Hans-Dieter Appenrodt en Caroline 

Bruggemans
 ‘Klankgebaren, ritme en timing in de muziek, spelen met instrumenten 

(Bleffert)’ met Fenneken Francken
 ‘Gebaren in het spreken’ met Cinthia van der Ham
11:45 Recitatie koor    
12:00 Inleiding: ‘De scheppende dialoog’ door Frank Oele 
12:45 Lunchpauze  
13:45 Recitatie koor
14:00 Werkgroepen
 ‘Beeldhouwkunst, het gebaar in de vorm’ met Rik ten Cate
 ‘Klankgebaren, ritme en timing in de muziek, spelen met instrumenten 

(Bleffert)’ met Fenneken Francken
 ‘Het verschil tussen een gedicht en een spreuk’ met Frank Oele
 ‘Sprekend bewegen, bewegend spreken’ met Irene Pouwelse en Manjo 

Joosten 
15:15 Theepauze
15:45 Plenair gesprek
16.30 Afsluiting

Datum en tijd: zaterdag 24 maart 2018, 9.30 – 16.30 uur
Plaats: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Kosten: € 50,- euro, inclusief lunch. Studenten 25,- euro
 Bij aanmelding vóór 1 maart 2018 € 5,- euro korting.
Aanmelden: vóór 19 maart 2018 bij het secretariaat  

van de AViN: secretariaat@antroposofie.nl


