
CONTACTANT AMB ELS

ELEMENTS

Inscripcions i més informació a
besound.laura@gmail.com  - besoundnaadyoga.wordpress.com 

tavernasubira@gmail.com - tavernadelsubira.cat

Taller contactant amb els elements
amb Laura Masó - BeSound Naad
Yoga 

Concert amb Eduard Canimas
Estada a la Taverna del Subirà

Aportació de 65 €

8 i 9 d'Agost 

Taverna del subirà



Programa
Dissabte 8
Benvinguda i presentació del treball

10:30-13:30  Redescobrint els elements.
Obrint els sentits. A través de diverses dinàmiques
contactarem amb els elements que ens conformen, els
donarem un lloc al nostre entorn i al nostre propi cos a
mesura que anem obrint els sentits. L'escolta i la respiració
seran  elements centrals d'aquest treball.

Dinar i descans

16:00 -18:00  Els 5 elements en mi.
No hi ha res com una passejada silenciosa pel cor de les
Guilleries per deixar-nos sentir el caràcter dels elements. Els
percebo? Com? A través de quin sentit? Quina n'és la meva
experipència? Com se m'ajusten o desajusten? com puc
tornar-los a recuperar en equilibri?

18:00 - 18:30 Tancament de la jornada de treball

Sopar i Concert - Una passejada pel so. Comprenent l'èter
amb Eduard Canimas

Diumenge 9
Esmorzar

10:00 - 13:00 Els 5 elements en mi.  
Espai de síntesi dels diversos aspectes trebalalts el dia
anterior a través de l'expressió plàstica.



L'estada

L'entorn que envolta la tarverna es fascinant. Per tal de
seguir el treball que proposem, per dormir, farem ús d'una
zona habilitada on hi plantarem les tendes (cal que
cadascú se la proucuri) o també podrem fer-hi bivac. La
zona, immeditament al costat de la Taverna, ofereix accés
als serveis durant tota la nit. Hi ha també disponible una
habitació per a qualsevol contratemps o necessitat. 

L'aportació de l'estada cobreix el dinar, el sopar del
dissabte  i l'esmorzar del diumenge així com el treball, el
concert i l'allotjament en les condicions ja esmentades.

Els àpats consten de primer plat, segon plat i postres, tot
vegetarià.

Per qualsevol aspecte que necessiteu comentar-nos,
consultar o proposar, podeu fer-ho a
tavernasubira@gmail.com o a besound.laura@gmail.com.


