Jac de Cock, Cerespark 6, 5844AE Stevensbeek.
Tel. 0642613473 E-mail : jac_de_cock@hotmail.com
Workshop/Lezing : China en haar Cultuur vanaf 6 jaar
Project voor scholen en jeugdverenigingen, lezing voor volwassenen etc.

Geografisch China, Mongolie en de provincie Jiangsu bij Shanghai

De stad Wuxi 3 miljoen inwoners

Op tafel : Chinese producten/gebruiksartikelen waarover we in gesprek gaan. Betekenis van tonen in Chinese taal

Het harde en ruige leven in Mongolië, de kleding, de dieren, het bereiden van gerechten etc.

Muziek op straat

Miao bevolking

Minderheden in het zuiden Werk in de rijstbergen

Wachten op werk in theehuis

56 minderheidsgroeperingen Karstgebergte Lijang/rivier Li Eten bereiden op straat

Verhaal van Zhang en Wei. Bezoek school in binnenland, de klas met 72 leerlingen. Thuis op bezoek en eten

Jeugdvolkslied ter ere van Lei Qingyao (zonder armen), zij betekent veel voor de Chinese jeugd

Chinese en Mongoolse dansen Chinese thee ceremonie Eigen inbreng van kinderen Indrukwekkende dag………..

Chinese Muur bij Beiing

Haier Bin : IJs- sneeuw sculpturen Bhoedisme in Tibet

Inhoud van de interactieve workshop/lezing :
Een educatieve presentatie van de Chinese Cultuur, ondersteund door foto’s en powerpointpresentaties, muziek en sages
van China. In veel gevallen zijn het mijn persoonlijke ervaringen met de Chinezen en hun cultuur welke ik heb opgedaan uit
jarenlange contacten tijdens mijn bezoeken aan China.
De naam van een powerpointpresentatie “Beautiful China” zegt al genoeg over dit prachtige land met woestijn, bergen en
rivieren, kunst en cultuur, het onderwijs, de gebruiken bij de maaltijd, het harde werken voor een sober bestaan enz.
Er kan ook actief worden deelgenomen door de luisteraars, Chinese thee zetten en drinken, Chinese kado’s/producten
uitzoeken waarover uitleg wordt gegeven, het vertaalde Chinese Jeugdvolkslied meezingen etc.
Hieronder een verslag van een workshop aan de Leonardo school in Cuijk
We hebben het hele land als het ware doorgereisd, van het barre Mongolië, over de Chinese Muur naar het
land China, de Gobi woestijn, Chengdu met de panda’s, Tibet met de Himalaya en de kloosters, de 56 minderheden in het
land bijv. Tibetanen, Yi, Bao, Miao en vele volken waar soms de vrouw de baas is in het zuiden,
Yangshuo met de Moonhill, Lijang aan de rivier Li met de vissende aalscholvers op de boot, en nog veel meer plaatsen
We hebben genoten van mooie muziek van bijzondere instrumenten en de Chinese en Mongoolse dansen van Zhang Jing.
Het dappere kind wat zonder de armen toch heel veel heeft geleerd en zelfs aan de Olympische Spelen heeft meegedaan
Het Chinese Jeugd-volkslied ter ere van het kind zonder armen, hebben we (vertaald) gezongen.
Bijgaande foto’s geven een kleine terugblik van deze bijzondere Chinese Cultuur-dag
Na deze workshop/presentatie heeft U zeer waarschijnlijk een andere kijk op China gekregen, het land wat in de toekomst
een grote betekenis zal gaan krijgen in onze wereld.

Kosten : in overleg en afhankelijk van het doel en tijdsduur Reiskostenvergoeding : 25 ct per kilometer
Aanvragen s.v.p. per e-mail, activiteiten zijn op locatie, niet op zondag.

