
             UITNODIGING 

                  Zaterdag 24 november 2018 

                                    Symposium met Bas Klinkhamer


Programma

De VSD organiseert op zaterdag 24 november de lezing en workshop ‘De Nachtelijke reis' van 
Bas Klinkhamer. 
Deze dag is voor álle leden van de VSD en voor dromers die zich professioneel bezighouden met 
dromen. Het wordt gehouden in theater ‘Aan de Slinger’ in Houten, centraal gelegen en zeer 
makkelijk bereikbaar. 
Kosten voor deelname aan de gehele dag, inclusief koffie/thee en lunch zijn € 25,-.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@droomvereniging.nl met je naam en 
daarbij graag kort verwoorden wat jouw achtergrond is m.b.t. dromen
Ben je geïnteresseerd om te komen? Dan horen wij dat het liefst vóór 1 november. Later 
aanmelden mag natuurlijk ook.

Bas Klinkhamer heeft onlangs het boek ‘De Nachtelijke reis, dromen als bron van hulp’ 
geschreven. Wij zijn heel blij dat hij ons wil meenemen op droomreis. 
Bas Klinkhamer werkt nu dertig jaar met dromen. Hij was de Dromendokter in het gelijknamige tv 
programma van de KRO en Anita Witzier, is regelmatig te horen op de radio bij radio 538, 
Q-music en radio 2, maakte de educatieve DVD ‘Het geschenk van je dromen’ en schreef drie 
boeken over dromen. Hij is directeur van het ITIP.

10.00 uur Binnenkomst met koffie/thee
11.00 uur Lezing ‘De Nachtelijke reis'
12.30 uur Lunch met frittata, hummus, salade, brood en sap
13.30 uur Workshop ‘Op Droomreis’
15.00 uur Optreden van Karin Menken (zang) en John Jacobs (gitaar)
15.30 uur Afsluiting
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Lezing en Workshop

In ‘De Nachtelijke reis’ vertelt Bas Klinkhamer over zijn ervaringen en gaat hij nader in op de 
inhoud van zijn boek de Nachtelijke reis. Dit is een boek voor mensen die zich al met dromen 
bezighouden. Het laat zien hoe dromen je meevoeren op een reis door de nacht langs 
verschillende dimensies van je bewustzijn: de dimensie van de psyche, die van het innerlijk 
weten en de dimensie van het mysterie. 
In de lezing vertelt Bas hierover en over de spanningsvelden en dilemma’s waar je als 
begeleider en coach mee te maken hebt. Ook zal hij ingaan op de droom als poort naar de 
ziel.
In de workshop kan ervaren worden hoe er binnen het ITIP met dromen gewerkt wordt in de 
jaartrainingen. Een aantal coaches van het ITIP zullen deze workshop professioneel 
begeleiden. 
Het belooft een inspirerende en dynamische dag te worden waarbij niet alleen over dromen 
gesproken wordt, maar waar we er ook mee aan het werk gaan en de dromen gaan ervaren.

Optreden 

Om de dag rustig af te sluiten laten we ons verwennen door het prachtige timbre van de 
stem van Karin Menken.
Alles wat je deze dag aan nieuws geabsorbeerd hebt, krijgt de kans om neer te dalen. 
Even niets… gewoon rustig zitten, luisteren en genieten!

Karin Menken volgde workshops en lessen op het gebied van stem en klank bij Terra 
Voice, stembevrijder Jan Kortie en zangpedagoge Joke de Vin.
Zij zingt luisterliedjes, ballads en chansons die het hart verwarmen bij bijzondere 
momenten.

John Jacobs volgde een klassieke opleiding bij gitarist Julien Coco en bekwaamde zich 
in allerlei speelstijlen zoals klassiek, pop, romantische muziek en jazz.
Hij speelde in combo’s als begeleider van Nederlandse artiesten. 

Boeken

De volgende boeken van Bas Klinkhamer zijn ter plaatse te koop:

- De nachtelijke reis (€ 25,-) dat is het meest uitgebreide boek, over het wezen van de droom 
met prachtige platen en foto’s.
- Dromen en nachtmerries (€ 17,95) Populair boek al ruim 4.000 exemplaren van verkocht. 
Met veel voorkomende dromen, vijf sleutels om je droom te begrijpen, lucide dromen.
- Droomdagboek. (€ 12,50) is een mooi opschrijfschrift voor dromen. Een ideaal cadeautje om 
aan mensen te geven die net beginnen met opschrijven van hun dromen of die dat al veel 
langer doen. 



Het VSD Symposium .... daar moet je bij zijn!

Info & Aanmelding

Het symposium wordt gehouden in theater ‘Aan de Slinger’ in Houten.
De Slinger 40 
3995 DE Houten

‘Aan de Slinger’ is centraal gelegen in het land. Het is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer: het theater ligt op één minuut lopen van station Houten, waar stoptreinen uit de 
richting Utrecht, Den Bosch en Tiel stoppen. Vanaf Utrecht duurt de treinreis slechts 10 
minuten. 

Kom je met de auto naar Aan de Slinger, dan kun je parkeren in parkeergarage 
Kruitmolen. Voer dan het adres van de parkeergarage in, niet het bezoekadres van het 
theater!

Parkeergarage Kruitmolen
De Molen 100
3995 AX Houten

Tarief: de eerste 2 uur gratis, vanaf het 3e uur betaal je € 1,50 per uur. Er zijn uitrijkaarten 
à € 5,- beschikbaar, aantrekkelijk vanaf 6 uur of langer parkeren. Op het plein voor het 
theater mag niet geparkeerd worden. 

Nogmaals:
Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@droomvereniging.nl met je naam 
en daarbij graag kort verwoorden wat jouw achtergrond is m.b.t. dromen
Ben je geïnteresseerd om te komen? Dan horen wij dat het liefst vóór 1 november. Later 
aanmelden mag natuurlijk ook.
Voor alle deelnemers van het symposium ligt er een toepasselijk droomkado klaar!

Vragen? secretaris@droomvereniging.nl of 06 - 22513856.
We hopen dat vele dromers zullen komen!

Namens het bestuur,
Met dromerige groeten,
Esther Grobbée
Secretaris VSD
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