
Spørgsmålet – som livsledsager

Eurytmikursus 
med 

ANNEMARIE EHRLICH

23.-24. marts 2018
på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, 

2920 Charlottenlund

Kurset foregår på engelsk

Spørgsmål bringer mig i bevægelse. 
Kan jeg leve med spørgsmål? Lever jeg med spørgsmål? 
Hvad er vigtigst for mig, spørgsmålet eller svaret? 
Hvordan lærer jeg at stille spørgsmål?
Hvordan bliver jeg en spørgende? 
En søgen efter det tilblivende menneske i mig.

Disse spørgsmål har Annemarie Ehrlich formuleret som 
optakt til kurset. Vi vil bevæge temaet gennem bevægelses-
øvelser, refleksion og samtale. Man behøver ikke at have 
kendskab til eurytmi for at deltage.

Annemarie Ehrlich (fra Holland) har arbejdet med eurytmi i 
70 år. De sidste 30 har hun næsten udelukkende beskæftiget
sig med eurytmien som middel til at blive opmærksom på og 
håndtere sociale processer. Hun har arbejdet i utallige 
virksomheder både på medarbejder- og ledelsesplan. 
Og på trods af sin høje alder rejser hun stadig rundt i verden
med forskellige former for kurser. Desuden har hun et 
efteruddannelses kursus for eurytmister i Hamburg, Haag  og
England(Teori U). Med livsmotiver som blandt andet ”hvad 
man ikke kan, kan man øve sig i, til man kan” og ”hvad der 
møder dig, må du sige ja til” er og har hun været ekstrem 
aktiv. Hun siger selv ”…Denne intensive aktivitet har jeg kun 
kunnet fylde ud og realisere på grund af alderens indre ro, og 
fordi jeg har følt mig ført til en øvende livsførsel ”. 

KURSUSPROGRAM
Fredag den 23. marts:
Kl. 16.30 – 18.30 Kurset begynder med eurytmi
Kl. 18.30 – 19.30 Fælles måltid
Kl. 19.30 -   20.30 Eurytmi
Lørdag den 24. marts:
Kl.  9.00 - 10.30 Eurytmi
Kl. 10.30 – 11.00 Pause ( med forfriskninger)

Kl. 11.00 – 12.30 Eurytmi
Pris: kr. 800/600 pens.stud.arb.løse incl.måltid mm.
Betaling på kontonr. 8401 1101742 (eller kontant på kurset).
Kurset foregår på engelsk, der oversættes efter behov
Bindende tilmelding (af hensyn til mad) senest 16.marts til:
Elisabeth Halkier-Nielsen  40156940 / 3963 2137 (kl. 8-14 )
steinerseminar@mail.tele.dk eller elihn55@gmail.com
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