WORKSHOPS

Grootmeester William C.C.Chen in Amsterdam
26 – 27 – 28 – 29 augustus 2016
Grootmeester William C.C.Chen (New York City)
is geboren in 1934 in China en geniet wereldwijde bekendheid
door zijn praktische benadering van de Tai Chi Chuan.
Hij geeft al meer dan 50 jaar les
en ontwikkelt steeds nieuwe aandachtspunten
(Body-mechanics, three nails, winding up, bird etc.)
Zijn school staat in New York City en hij reist over de hele wereld
om workshops te geven.
e
Dit is de 25 keer dat hij door de Tai Chi Chuan Studio als
gastdocent wordt uitgenodigd
om workshops te verzorgen.

Locatie: Frans Otten Stadion IJsbaanpad 43

1076 CV Amsterdam

Programma 2016:
A:
vrij. 26 aug.

18.10 – 21.00 korte vorm

3 lessen

€ 80,-

B:
C:

za. 27 aug.
za. 27 aug .

10.30 – 13.30 vorm en push hands
15.30 – 17.20 lange vorm

3 lessen
2 lessen

€ 80,€ 60,-

D:

zon. 28 aug.

10.30 – 13.30 vorm en push hands
15.30 – 17.20 vorm en push hands

5 lessen

€ 125,-

10.30 – 13.30 vorm en applicaties
15.30 – 17.20 zwaardvorm

3 lessen
2 lessen

€ 80,€ 60,-

E:
F:

ma. 29 aug.
ma. 29 aug.

Informatie :

Maartje van Staalduijnen
tel.: 020 6947835
taichimaartje@dds.nl
www.tai-chi-chuan-studio.nl
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Verdere informatie:
** inschrijven vooraf is noodzakelijk: per workshop kunnen maximaal 30 mensen meedoen.
** Je kunt je inschrijven voor workshop A – B – C – D - E en/of F
Er zijn geen losse lessen mogelijk.
De workshop op vrijdag (A) is zeer geschikt voor mensen die nog niet zo veel ervaring hebben
met tai chi chuan. Natuurlijk kunnen ook meer geoefenden meedoen.
* Elke les duurt 50 minuten gevolgd door een korte pauze.
De lunchpauze is ongeveer 2 uur, er is een eetcafé in het Frans Otten Stadion.

Je schrijft je in door de bon in te vullen en op te sturen naar :

Tai Chi Chuan Studio
Maartje van Staalduijnen
Tweede Oosterparkstraat 318
1092 BV Amsterdam
Zie ook : www.tai-chi-chuan-studio.nl

* Invullen en opsturen van de bon betekent dat je verantwoordelijk bent
voor het betalen van het workshopgeld.
** Als je je inschrijft en betaalt vóór 1 juli krijg je 10% korting
zijn er nog vragen dan kun je bellen : 020 6947835 of mailen : taichimaartje@dds.nl

*****************************************************************
Inschrijfbon voor workshops met Grootmeester William C. C. Chen
Naam :
adres :
woonplaats :
telefoon :
email :
ik schrijf me in voor workshop (omcirkel) :
en maak het bedrag : €
tnv. M. van Staalduijnen . Amsterdam
Datum :
Handtekening :

A - B - C - D - E - F
over op banknr: NL38ABNA 0609495690

