Transitie Open Space: samen een stap verder!

8-16 juli 2011

Hoe zijn wij, zelf, het voedsel en de energie voor het goede leven van de toekomst?
Velen merken dat het ‘anders’ moet, maar weten niet goed hoe. Sommigen voelen zich persoonlijk ‘in
transitie’, anderen proberen het roer om te gooien vanuit hun professioneel kader… Velen zoeken,
experimenteren, leren en zetten een eerste stap. Maar wat is de volgende? We zien heel veel mooie
paddestoelen: permacultuur, lokale transitieinitiatieven, transitiearena’s, art of hosting, systeemdenken,
duurzaamheid, participatie, lokale economie enz. Maar wie beseft dat er een ondergrondse, onzichtbare
plant is – het mycelium - die al deze zichtbare paddestoelen verbindt?
Wat wordt er mogelijk als we dat samen zien, beleven en vandaaruit een stap verder zetten?
Wij willen een kader aanbieden, in vakantie- en festivalstijl, waar we kunnen samenkomen, verbinden,
uitwisselen, van mekaar leren en samen meer mogelijk maken! We willen een stap verder zetten; én hoofd
(kennis en informatie), én hart (verbinding en engagement) én handen (dingen doen ter plekke en ook thuis)
betrekken. We willen ons richten op (meer) transitie in de wereld te brengen van alledag, hoe klein of hoe
groot ook!

Dit wordt dus een doe-het-zelf transitie festival waar je kanleren van inhoud én proces. Door het zelf
beleven en ervaren én door zelf je eigen aanbod te brengen, willen we ons als het ware herscholen en
stimuleren naar concrete actie daar waar we leven en werken.
Het transitie festival staat voor natuurlijke kwaliteit, levendigheid, diversiteit én het plezier om samen te
creëren! Dit zijn onze principes van bij de start en die willen we ook doorgeven en mogelijk maken.
Informatie en inschrijving
Meer informatie, programma, prijzen en inschrijving is te vinden op de website:

http://openspace.mycelium.be

We hopen dat je erbij zal zijn!
Hartelijke groeten van het kernteam






Alain Van Echelpoel - met passie rond nieuwe economie en permacultuur
Peter Stulens - en het team van Kasteel Nieuwenhoven (Jeanne Hoogenboom, Taco Blom, Erwin Van
Brussel): administratie, organisatie, verblijf, permacultuur
Ria Baeck - initiatiefneemster van Levend Vlaanderen en Art of Hosting in Vlaanderen en België
Jeanneke Van de Ven – Transitienetwerk Vlaanderen en Aardewerk
Rik Verschueren – Transitie-coach en procesbegeleider. Buiten-kans / Levend Vlaanderen

Weldra ook op Facebook uitnodiging

Transitie Open Space: samen een stap verder!

8-16 juli 2011

Hoe zijn wij, zelf, het voedsel en de energie voor het goede leven van de toekomst?
Velen merken dat het ‘anders’ moet, maar weten niet goed hoe. Sommigen voelen zich persoonlijk ‘in
transitie’, anderen proberen het roer om te gooien vanuit hun professioneel kader… Velen zoeken,
experimenteren, leren en zetten een eerste stap. Maar wat is de volgende? We zien heel veel mooie
paddestoelen: permacultuur, lokale transitieinitiatieven, transitiearena’s, art of hosting, systeemdenken,
duurzaamheid, participatie, lokale economie enz. Maar wie beseft dat er een ondergrondse, onzichtbare
plant is – het mycelium - die al deze zichtbare paddestoelen verbindt?
Wat wordt er mogelijk als we dat samen zien, beleven en vandaaruit een stap verder zetten?
Wij willen een kader aanbieden, in vakantie- en festivalstijl, waar we kunnen samenkomen, verbinden,
uitwisselen, van mekaar leren en samen meer mogelijk maken! We willen een stap verder zetten; én hoofd
(kennis en informatie), én hart (verbinding en engagement) én handen (dingen doen ter plekke en ook thuis)
betrekken. We willen ons richten op (meer) transitie in de wereld te brengen van alledag, hoe klein of hoe
groot ook!

Dit wordt dus een doe-het-zelf transitie festival waar je kanleren van inhoud én proces. Door het zelf
beleven en ervaren én door zelf je eigen aanbod te brengen, willen we ons als het ware herscholen en
stimuleren naar concrete actie daar waar we leven en werken.
Het transitie festival staat voor natuurlijke kwaliteit, levendigheid, diversiteit én het plezier om samen te
creëren! Dit zijn onze principes van bij de start en die willen we ook doorgeven en mogelijk maken.
Informatie en inschrijving
Meer informatie, programma, prijzen en inschrijving is te vinden op de website:

http://openspace.mycelium.be

We hopen dat je erbij zal zijn!
Hartelijke groeten van het kernteam






Alain Van Echelpoel - met passie rond nieuwe economie en permacultuur
Peter Stulens - en het team van Kasteel Nieuwenhoven (Jeanne Hoogenboom, Taco Blom, Erwin Van
Brussel): administratie, organisatie, verblijf, permacultuur
Ria Baeck - initiatiefneemster van Levend Vlaanderen en Art of Hosting in Vlaanderen en België
Jeanneke Van de Ven – Transitienetwerk Vlaanderen en Aardewerk
Rik Verschueren – Transitie-coach en procesbegeleider. Buiten-kans / Levend Vlaanderen

Weldra ook op Facebook uitnodiging

