Wat valt er allemaal te beleven?
Pushing hands competitie
(Tuishou)

Vorm lopen (Taolu)

Pushing hands vrij
(Tuishou)

Taijiquan Festival 2017
De STN (Stichting Taijiquan Nederland) heet u van harte welkom op het Taijiquan Festival 2017.
Op deze speciale editie ter ere van het 35 jarig bestaan van de STN hebben we weer een groot aantal
competities en workshops voor u om aan deel te nemen of om te bekijken.
De competities vinden plaats in de grote hal, waar u ook de bekende marktkraampjes vindt en waar
weer van alles op het gebied van taijiquan, qigong en aanverwante zaken te koop is.

9.00 Opening

!

!

!

Voor vorm lopen hebben taijibeoefenaars zich zowel individueel
ingeschreven als als groep.
De jury beoordeelt wie het
hoogste niveau heeft en bij wie de
taiji-principes het best tot uiting
komen.

De hele dag door zijn allerlei
vormen van pushing hands in de
grote hal te zien.
Voor elke soort pushing hands en
voor elke deelnemer is het de
kunst om de tegenstander uit
balans te brengen zonder kracht
of snelheid te gebruiken: zachtheid
overwint hardheid.

In een hoekje van de grote hal
kunt vrij pushen onder de
bezielende leiding van Henk
Janssen.
Hier kan je ontdekken hoezeer je
je innerlijke kracht al hebt
ontwikkeld en wat je daarin nog
van elkaar kunt leren.

Markt

Lezingen

Workshops

Nergens vind je zoveel op taijigebied bijeen: kleding, boeken,
tijdschriften, muziek, wapens en
wat al niet meer. En veel kun je
ook nog mee naar huis nemen.
Het mooist om mee te nemen is
natuurlijk een lidmaatschap van de
STN en/of een abonnement op
TQT, het blad voor taijiquan en
qigong beoefenend Nederland en
Vlaanderen van Connie Witte en
Dirk Jan ter Haar.

Om 9.00 begint het programma met een openingswoord van
STN voorzitter Theo Ypma. Daarna neemt spreekstalmeester
en meervoudig Europees kampioene Judith van Drooge de
microfoon over, en gaan we in alle beschikbare zalen smullen
van alles wat op taiji- en qigong gebied bijeen is gebracht.
In de grote hal kunt u kijken of meedoen aan competities in
qigong en taijiquan in allerlei vormen en stijlen.
In de vier aanliggende zalen draait een uitgekiend programma
met zes lezingen en maar liefst achttien workshops.
STN voorzitter Theo Ypma

12.00 Lunch show

!

!
In de Marius Buitingzaal kunt u de
hele dag lezingen volgen over tal
van aan taijiquan gerelateerde
onderwerpen, van acupunctuur
tot de klassieke taijiquan teksten.
Meteen om 10.00 uur begint het
met de bekende schrijfster Lulu
Wang. Een andere publiekstrekker
is de lezing over seksuele kung fu
en taijiquan van Reinoud Eleveld
om 15.00 uur

In de Spinningzaal (bg) en in de
beide danszalen (1e verdieping)
kunt u kiezen uit 18 workshops.
Hoogtepunten zijn de workshops
direct na de middagpauze van Tary
Yip (Sun stijl, Danszaal 1) en Frank
Marquardt (Chen stijl, Danszaal 2).
Wilt u meer leren van deze
meesters, dan kunt u inschrijven
voor de Masterclasses die ze op
zondag 12 november geven.
Inschrijven op www.taijiquan/nl

Om 12.00 komt iedereen weer bij
elkaar voor de grote lunchshow.
De zang van Lico Lee lokt het
publiek naar de hal. De tekst van
haar liederen wordt vertaald en
toegelicht door Lulu Wang. Ramòn
Stol geeft een taiji-demo op de
muziek.

!

Natuurlijk mag de traditionele drakendans niet ontbreken op
het festival. De draak wordt in bedwang gehouden door een
speciaal team van Bao Trieu / Blijd.

17.00 Prijsuitreiking

De internationale meesters Frank
Marquardt en Tary Tip geven een
taiji-demonstratie, die u helpt met
de keuze bij wie u een workshop of
bij wie u op 12 november een
masterclass wilt volgen.

Het Taijiquan Festival eindigt zoals elk jaar om 17.00 met een prijsuitreiking en een dankwoord van de
voorzitter.

Meer festival informatie op www.taijiquan.nl
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