Oerzang waar stem en klank
,

intuïtief worden ingezet om je unieke

vrouwen en mannen kracht
te (her) ontdekken.
Kunnen zingen, is niet nodig.

Klank en zang komen vanzelf
tijdens oefeningen en het ritueel

.

Wist je dat de kracht van de trilling in je gezongen klank
drie keer sterker is dan de kracht van je gesproken
woord? Kan je je voorstellen hoeveel energie er
vrijkomt als we samen zingen? Wil je dat graag eens
zelf ervaren? Kom dan naar een OERZANG
bijeenkomst waar je niet moet kunnen zingen maar
waar zingen centraal staat.
U bent welgekomen!

OERZANGDAG

OERZANG dag met avondritueel

Je allereerste Oerzang is verplicht een hele dag zingen en na
het eten een vreugdevol ritueel. Op de volgende pagina lees
je hoe we die dag invullen.

#Eenheledagzingen??!!#hoedoejedat?#keispannend
In het eerste deel van de dag leer je je oerklank herkennen.
Na ongeveer een halfuur oefenen is iedereen wel aan het
zingen. Echt waar???!!! Ja hoor, zo moeilijk is dat

OERZANG Plus
Je volgt opnieuw een OERZANG dag met ritueel omdat je
het zo gezellig vindt en maar niet kan stoppen met zingen.

allemaal niet.
Tijdens het tweede deel gaan we samenzingen. Ook heel
spannend want dan leer je luisteren naar de klank van de
voorzanger en naar de stemmen van de anderen.

OERZANG RITUEEL
Onze maandelijkse bijeenkomsten samen met andere
oerzangers. Geen verplichte deelname want het is fijner dat je
komt meezingen omdat je dat zòòò graag doet.

#beetjezenuwenomtezingen
Ok, nu kunnen we het ééécht wel vanzelleuf! Ondertussen
zijn de heren en dames oerzangers aangekomen en begint
het ritueel. Hey ho … let’s go (very very wild)!

OERZANG NACHT
Een bijeenkomst op een bijzondere plek waar we de nacht

Ps: je kan ook een OERZANG dag op maat organiseren met

inzingen en ’s ochtends de dag begroeten met een

vriendinnen of … waarom niet op je werk? Alle info kan je

overheerlijk ontbijt en ochtendritueel.

altijd opvragen via welkom@oerzang.be

Inschrijven via de website www.oerzang.be

Inschrijven via de website www.oerzang.be

Data 2018 en 2019
22 juni ’18 - oerzang nacht
26 augustus ’18 - oerzang ritueel
23 september ’18 - oerzang dag + ritueel
28 oktober ’18 - oerzang ritueel
25 november ’18 – oerzang dag + ritueel
16 december ’18 – oerzang ritueel
20 januari ’19 – oerzang ritueel
24 februari ’19 – oerzang dag + ritueel
24 maart ’19 – oerzang ritueel
21 april ’19 – oerzang ritueel
19 mei ’19 – oerzang dag + ritueel
16 juni ’19 – oerzang ritueel
25 augustus ’19 – oerzang nacht
15 september ‘ 19 – oerzang ritueel
20 oktober ‘ 19 – oerzang dag + ritueel
24 november ’19 – oerzang ritueel
20 december ’19 oerzang ritueel

Katrien Smeyers
ritual coach bij rouw & verlies
ritueelbegeleider op mooie momenten
eigenzinninge keltische sjamaan

Ierland 2014,
Ik werd gevraagd om te zingen tijdens een ritueel. Ik dus,
bijna doof en nog nooit of te nooit gezongen voor publiek.
Ik sloot mijn ogen, haalde diep adem en liet de klank uit
mijn keel komen.
Ik weet nog steeds niet waar ik het lef, de kracht en de stem
vandaan haalde. Maar bij het openen van mijn ogen zag ik
tranen in de ogen van alle andere vrouwen. Zij waren
diepgeraakt en ik was stomverbaasd. Ik kan zingen?

Prijzen en uren:
Koffie en versnaperingen zijn inbegrepen,voor avondeten zorg je
zelf, tenzij anders gevraagd of door de locatie.

Nu is er al zoveel jaar OERZANG, een geschenk aan mij en

OERZANG
OERZANG
OERZANG
OERZANG

Laat mijn verhaal jou inspireren om te komen zingen, om te

DAG: 75€ - 14.00u tot 21.00u
PLUS: 35€ - 14.00u tot 20.00u
RITUEEL: 15€ - 18.00u tot 21.00u
NACHT: hangt af van de locatie

een geschenk aan jou.

geloven dat het leven je verrast op onverwachte momenten
op ongelofelijk veel manieren.
Ik hoop je snel te mogen toezingen!
Katrien

