WORKSHOPS ‘Geef herinnering een vorm’
Onder dit thema heeft Sassen Dielemans Dickhaut een samenwerkingsverband opgezet met beeldend kunstenares Patrice
van Ramshorst ten einde emoties en gevoelens om te kunnen zetten naar een mooie, tastbare herinnering. Tijdens een
intieme workshop, met ruimte voor vertellen en luisteren, maakt u samen uw eigen visueel verhaal van de overledene of
wat hij of zij voor u betekend heeft.

Een Herinneringsamulet is een collage op hout bestaande uit bijvoorbeeld een oude leesbril van oma,
een stukje stof van haar lievelingsjurk, een handgeschreven brief, de mondharmonica van opa, een foto,
een sieraad, kortom, het kan en mag van alles zijn. Het geheel zal een “beeldverhaal” vertellen van de
overledene.
Een Amulet kan een manier zijn om rouw te verwerken en omdat niet iedereen zich thuis voelt bij teksten
en woorden, kan zo’n Amulet veel meer tot de verbeelding spreken. Als deze vorm van rouwverwerking
U aanspreekt, zijn er twee mogelijkheden:
Met Patrice van Ramshorst maakt u samen een Amulet of zij maakt i.o.v. u een Amulet.
In beide gevallen zal er vooraf een gesprek plaatsvinden, waarin U over uw dierbare vertelt,
eventuele anekdotes benoemt en voorwerpen die betrekking hebben op de overledene aandraagt.
Kiest U voor de eerste mogelijkheid, dan betreft het een workshop van een dagdeel, samen nader te
bepalen, in groepsverband.
Formaat van het Amulet : 30 x 30 cm
Inclusief ophangsysteem, zonder glasplaat

Kosten inclusief begeleiding & materialen: € 80,- (ter aanvulling is er een ruime keuze aan materialen)
In het tweede geval krijg ik van U, persoonlijk materiaal aangeleverd en eventueel in combinatie met mijn
eigen voorwerpen maak ik voor U een Amulet.
Formaat van het Amulet: 40 x 40 cm; Inclusief ophangsysteem; met glasplaat

Kosten inclusief materialen: € 360,- (ter aanvulling is er een ruime keuze aan materialen)
Patrice van Ramshorst
beeldend kunstenaar
woont en werkt
sinds 1986
in Maastricht
Haar inspiratie
vindt ze door het reizen
naar Kenia
Marokko
China
Mexico
en Indonesië
Daar vindt ze
de magie,
de rituelen,
de symboliek
en het aardse
waar ze zich thuis bij voelt...

De workshops vinden op afspraak plaats in de sfeervolle ruimte van Sassen Dielemans Dickhaut aan de
Dr. Van Kleefstraat of bij u thuis. Dit op individuele basis, of met gezinsleden, familie of vrienden. U bent
daarin bepalend. Kunstwerken worden geëxposeerd bij locaties Dr. Van Kleefstraat en Sint Maartenslaan
44. Voor meer info en afbeeldingen kijk op www.sassenuitvaartverzorging.nl

