8, 9 i 10 de desembre de 2017 a l’Escola Waldorf Steiner el Til·ler

Curs d’aprofundiment de cant werbeck
a  càrrec de la Regula Berger

La respiració natural és la base per la salut : “totes les malalties i també la seva cura són causades per
problemes respiratoris (Rudolf Steiner)

Cant Werbeck
El cant Werbeck o el mètode pel desvetllament de la veu és un mètode de cant i de teràpia
de la veu desenvolupat per la cantant sueca Valborg Werbeck-Svärdström seguint les idees
de l’antroposofia de Rudolf Steiner. Contempla la veu i el cant com quelcom natural en
l’ésser humà i intenta recuperar l’espontanietat i la facilitat de la veu natural. Parteix d’una
concepció holística del cant i esdevé una escola per desenvolupar i trobar la qualitat de
curació de la veu i que transforma tota la persona. És una tècnica oberta a tothom.

Terlusologia  (C
 harlotte Hagena )
La “Terlusologia” (Terlusollogie) es una tècnica de respiració que ha tingut ressò  entre
músics i fisioterapeutes en Alemanya y Suïssa. Es basa en la idea d’un patró corporal i
respiratori de les persones que s’estableix en el moment de néixer a causa de la influència
del sol i la lluna. Segons del moment de l’any solar ( estiu, hivern,..) i de la fase de la lluna es
diferencien dos tipus de respiració essencials.

Regula Berger
La Regula és una cantant i terapeuta de la veu que viu a Thun, Suissa. A la seva consulta
privada tracta diferents problemàtiques utilitzant les eines de la veu i el so. El seva feina  es
centra, entra d’altres coses, en la combinació del treball amb les varietats  respiratòries i el
cant Werbeck. Els seus mestres han estat Christian Boele a Finlandia, Marianne Patro a
Suissa i Wolfgang Strübing a Berlin a més de la cantant Brigitta Seidler-Winkler autora del
llibre: Im Atembolen sind zweierlei Gnaden “ En la respiració hi ha dos tipus de benedicció”.
Programa del curs : El poder del ritme
Divendres de 18 a 20.30 Introducció : base dels espais del so. Els tres espais del so. 1.Jo en
mi. 2. Jo en el món. 3. L’estat intermedi curatiu. Ritmes per oblidar la respiració.
Dissabte de 9.30 a 13.00 Bloc 1 : Exercicis rítmics per ajudar a l’encarnació. Penetrar en el
cos c om a base per a la realització voluntària de les intencions de vida.
Dissabte de 15.00 a 18.00 Bloc 2 : El ritme com a força ordenadora de l’estructura dels
òrgans constitutius. El ritme i la respiració. El ritme a l’organisme social.
Diumenge de 9.30 a 13.00 Bloc 3 : Repetició i aprofundiment dels exercicis. Cançons. Precs
i preguntes.
Preu : 110 euros
Condicions per participar :
1.Enviar un mail al correu de cant werbeck explicant qui ets i perquè vols fer el curs  afegint
també la data l’hora i lloc de naixement.
2. Fer la reserva de 50 euros o el pagament complet
Forma de pagament. Ingrés bancari  amb el concepte cant werbeck i el nom i cognoms al
número de compte :  1491 0001 27 1009125426
Lloc :  Escola Waldorf-Steiner El Til·ler c/ Salcillo ( Bellaterra)
Consultes : cantwerbeck@escolawaldorf.org

Serà el començament d´una formació més completa.
En aquesta primera trobada també hi poden participar totes les persones que volen
vivenciar i conèixer una mica en què consisteix aquesta tècnica per després saber si
volen seguir o no.

Properes trobades

28 i 29 d’abril 2018 : La força reguladora dels intervals. La harmonia divina
De l´11 al 14 de Juliol 2018 : La integritat perduda. El so sanador. Re-conexió (re-ligio) a través del so
Consultes personals
Divendres durant el dia i la nit de dissabte hi ha la possibilitat de classes o consultes individuals
de 45 minuts : 15 euros (inscrits al curs)
                  35 uros ( no inscrits)

Organitza : Associació Campaniris i l’Escola Waldorf-Steiner El Til·ler

