
kom og vær 
kunstnerisk udøvende 

hver mandag fra 16.00 til 19.00 

Kursusstart 7. august  
2 hold – 16.00 til 17.00 og fra 18.00 til 19.00 gratis børnepasning

på Rathsacksvej 30, 1862 Fr.berg C    Tilmelding: mobil 42719262       



KURSER

AKVARELMALING  i august, september og oktober  
med Helle Witte Christiansen f.1972 Billedkunstner & Cand. phil in Art fra akademiet i 
Firenze. Udøvende billedkunstner. Illustrerer og laver opgaver som teatermaler. Har i mange
år undervist kunstgrupper.

EURYTMI i september og oktober
med Vivian Thorborg, uddannet eurytmist i dk og Schweiz. Har siden 1991 undervist. 
Iværksætter, som er med i økologisk butik "Spiren" i Lyngby. Uddanner sig i øjeblikket til 
helseeurytmist i  Järna.

BOTHMER GYMNASTIK i august
med Simone Simon, uddannet i Tyskland og Sverige. Har undervist i 14 år på Vidar Skolen.

MEDITATION  i august, september og oktober
Undervisning i Rudolf Steiners grundøvelser 
med Olaf C. Nybo, Dr. phil i skandinavisk og tysk litteratur, har undervist på Vidar Skolen 
og Niels Brock, International Business College. Holder foredrag om antroposofi.

Det vil være muligt at deltage i to forskellige hold samme dag. 
Fra 16 til 17 på et hold og fra 18 til 19 på et andet hold.
Fra 17 til 18 serveres der varm suppe og boller til 20 kr.

At deltage i et kursus af en times varighed koster 50 kr. pr. gang,
der kan betales på mobilpay, 42719262, på konto 8401 1030883 eller kontant.

Børnepasning er gratis. Der vil være kreative aktiviteter for børnene, såsom decoupage og 
mosaikarbejde.   

Tilmelding: mobil 42719262 email: simone.simon2@gmail.com

Kildevæld er et initiativ, der er udgået fra nogle medlemmer af Antroposofisk Selskabs 
lokalgruppe i Gentofte.

Jens H. Nørgaard Simone Simon Søren Toft

august september oktober
mandag  7. mandag 4.       mandag 2.
torsdag 17.  mandag 11.    torsdag 12.
mandag 21.        torsdag 21.    mandag 16. (efterårsferie)
mandag 28.       mandag 25 mandag 23.
                          mandag 30. 
Sidst ændret 2017-09-06 ST


