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De Zomerschool van de Academie voor Spiritualiteit vindt dit jaar dichtbij huis 
plaats. Ze bestaat uit een Helende Stem Intensive en een Kunst Intensive in 
de academieruimte in Nijmegen en de natuur van de Ooijpolder alsook een 

Wandel- en Kunstretraite in Frankrijk, Bourgogne, de Morvan. 

In de jaarlijkse Zomerschool van de academie presenteert Loucas van den 
Berg een aantal intensives waarin hij zijn werk kernachtig in essentie 

uitdraagt. Intensives zijn intensieve korte bijeenkomsten waarin opdrachten, 
diepgang, persoonlijke begeleiding samenkomen. Je gaat naar huis met 

concrete handvatten. 
 
 
 
 



Corona-update: de anderhalve meter afstand wordt door het gehele 
programma toegepast, derhalve maximaal 15 cursisten per intensive. De 
wandel- en kunstretraite in Frankrijk biedt eenieder een eigen slaapplek. Eten 
wordt zoveel mogelijk zelf gedaan cq door jezelf verzorgd. De academie heeft 
de werk- en lesruimte in Nijmegen alsook op locatie coronaproof gemaakt.  
 
 

Kunst Intensive 2020 

maandag 20 - donderdag 23 juli 

 

Kunst geeft niet het zichtbare weer maar maakt zichtbaar (Paul Klee) 
 
 
In deze Kunst Intensive staat de vrije expressie voorop, het spelende element in 
ons. Er is geen kunstzinnige ervaring nodig. De intensive kent een mooie balans 
tussen geïnspireerd worden door een museumbezoek, aan het kasteel en de 
expositieruimten van Schloss Moyland net over de grens, oefeningen en 
lezingen uit het boek van Loucas van den Berg Kandinsky en het opbloeien van 
de Vrije Geest, als zelf werken en expressief worden. We worden ook 
geïnspireerd door andere kunstenaars en hun observaties en oefeningen. 
 
In je persoonlijke begeleiding besteed Loucas aandacht aan niet creatief zijn, 
het durven jezelf op een nieuwe manier te uiten zonder belemmeringen of 
controle en het leren dromen. Kunst is de brug tussen je gevoel en intuïtie, je 
expressie en de wereld om je heen. Het kan ook iets diepers uitdrukken dat je 
waarneemt. Kunst geeft niet het zichtbare weer maar maakt zichtbaar (Paul 
Klee). Klee werkte met het landschap, de natuur, het masker van waarachter je 
spreekt, de lichte en donkere kanten in ons, het zwart en wit.  
 
Deze kunstretraite maakt enorm veel energie vrij waardoor je zonder faalangst 
of bekende paden jezelf opnieuw uit kan gaan vinden. Je leert ook hoe je van 
niet creatief naar creatief komt in jezelf. Daar besteden kunstacademies geen 
aandacht aan! Verder combineren we beeldend werken, schrijven en oefenen 
met rustgevende technieken in de natuur. Erop uit, wandelen in de Ooij, ter 
plekke geïnspireerd worden door een aspect in de natuur alsook focussen op 
de ademhaling en hoe we waarnemen.  
 
  



Als je niet kunt waarnemen kun je ook niet creëren, schilderen. We gaan naar 
de kunstwerken en tekeningen van de kunstenaar Joseph Beuys kijken in 
Schloss Moyland. Waarom daar? Om zoals Beuys het zei ‘vrij te worden en te 
beseffen dat we allemaal een creatieve bron hebben om iets te maken, iets te 
vertellen of te schrijven.’ Om helder te denken en te observeren. Ieder mens is 
een kunstenaar zei Beuys. Je beseft wellicht niet dat je niet werkbaar bent, niet 
vrijgevig en artistiek wanneer je niet kunt waarnemen. Wanneer waarnemen 
ontbreekt word je dwangmatig: je schildert zus of zo. Je neemt geen afstand, 
durft niet verder te gaan in het proces, bent bang iets te verstoren of niet te 
voldoen. Je luistert niet naar het proces zelf. Je bent niet kneedbaar.  
Het gaat in kunst niet om het scheppen van schoonheid maar om het vrije 
creatieve proces van luisteren en geven.  
 
Werkwijze We bewegen ons tussen het museum, de atelierruimte in Nijmegen 
en de prachtige natuur van de Ooijpolder. We laten ons allereerst inspireren 
door de kunst en filosofie van Kandinsky en Beuys. Dat zet de toon, het geeft 
een kader om vanuit te kijken, te experimenteren en je gedachten en emoties 
vrij te maken. We doen door het hele programma heen waarnemings- en 
creatieve oefeningen: Loucas van den Berg heeft over de kunstenaars 
Kandinsky en Joseph Beuys geschreven in zijn boek Kandinsky en het opbloeien 
van de vrije geest. De visie, oefeningen en meditaties van een spiritueel schilder 
(2010). Loucas beschrijft hierin oefeningen waarin we leren om te gaan met 
niet creatief zijn, met tegenstrijdigheden in ons, met zwart en wit, loskomen 
van de vorm, aandacht te hebben voor wat is, vrij te kunnen bewegen en geen 
oordelen te hebben. Zo komen we in een kunstzinnig proces. In dit proces kan 
alles als materiaal gebruikt worden. Een dagboekfragment, plaatselijke 
natuurvormen, beweging, foto’s, teken- en verfspullen, objecten. We gaan er 
ook op uit om in de natuur van de Ooijpolder in de omgeving van Nijmegen te 
lopen en ons te verwonderen over de veelzijdige natuur.  
 
Je leert 
● omgaan met niet creatief zijn 
● vaste patronen en gedachten te doorbreken 
● een creatief proces in te gaan 
● dieper waar te nemen 
● je verbeelding aan te spreken 
● tot expressie te komen zonder dwang 
● nieuwe kunst kennen 
● kunstzinnige oefeningen die je uit je mindset halen 

 
  



Kosten 650 euro exclusief lesmateriaal en het studieboek Kandinsky en het 
opbloeien van de vrije geest. Overnachting alsook maaltijden in Nijmegen of 
omgeving zijn op eigen kosten en eigen gelegenheid. We helpen graag mee om 
je overnachting te vinden. Kosten van het afstemmingsconsult zijn 120 euro. 

 
Nadere informatie Voor aanvullende informatie en het maken van een 
afspraak voor een afstemmingsconsult bel 06-46372087 (Loucas van den Berg) 
of mail naar info@academievoorspiritualiteit.nl 
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Achtergrond 
 

Drs. Loucas van den Berg (1960) is kunstenaar, psycholoog, spiritueel 
therapeut, historicus, coach, trainer en bedrijfsadviseur. Hij schreef in de 
afgelopen tien jaar vier succesvolle handboeken over kunst en waarneming, 
helende stem en communicatie, bedrijfscoaching, (persoonlijk) leiderschap en 
bezieling, beroepsheroriëntatie en loopbaanbegeleiding. Binnen de Academie 
voor Spiritualiteit voorheen de AMEG, heeft Loucas de afgelopen 27 jaar naast 
tientallen jaartrainingen en opleidingen op het vlak van persoonlijk leiderschap, 
helende stem en zielengenezing, kunst en waarneming, talloze mensen 
individueel ontvangen voor (zaken)advies en begeleiding in verandertrajecten 
alsook ouders met kinderen en echtparen voor relatietherapie. Loucas is 
geïnteresseerd in cultuurpsychologische vraagstukken. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/


 
 
 
 
 


