VNGK OPLEIDINGENKATERN

Akademie voor Massage en Beweging
Al jarenlang verzorgen wij met veel plezier en inspiratie opleidingen voor masseurs en massagetherapeuten. Ook organiseren wij kortere cursussen en trainingen op het gebied van massage en bodywork. Hiervoor zijn wij in binnen- en buitenland
altijd op zoek naar relevante en/of vernieuwende methoden en
inspirerende docenten.
Nieuw pand, nieuw aanbod
Wij verheugen ons erop om in september een nieuw pand aan
de Wingerdweg in Amsterdam-Noord te betrekken. In dit mooie
gemeentemonument in de stijl van de Amsterdamse School
kunnen we met meerdere groepen tegelijkertijd werken, elkaar
ontmoeten en een ‘bodywork community’ laten groeien en
bloeien! Ook geeft het ons de mogelijkheid om ons aanbod op
het gebied van massage- en lichaamswerktrainingen uit te breiden, vooral bedoeld voor masseurs en massagetherapeuten die
zich verder in een methode willen verdiepen.
Een kleine greep uit de workshops en trainingen die gepland
staan:
• Rosenmethode, Marie-José Thijssen en Henk Kremers
• Trager voor masseurs en massagetherapeuten, Avi Bahat
• Chakra massage door Anita Geugien
• Thai Yoga Massage door Ralf Marzen
• Holistic Pulsing door Godfried Kleinsmann
• Massagetherapie en trauma, diverse docenten
• Deep Tissue Massage door Brian Utting
• Fascial Fitness door Daniela Meindl en Margarete Blankartz
• Psoas workshops door Liz Koch
Meer informatie hierover ontvangen? Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief via www.akademie.nl, dan houden we je op de
hoogte.
Vakopleidingen
Wij bieden twee vakopleidingen aan: de Jaartraining tot Holistisch Masseur en de vierjarige opleiding tot Massagetherapeut.
De Jaartraining is tevens het eerste jaar van de opleiding tot
Massagetherapeut. Onze vakopleidingen kenmerken zich door
ervaringsgericht leren, aandacht voor lichaamsbewustzijn en
voor het persoonlijk proces. In onze visie is dit een noodzakelijke basis voor het werken met anderen. Uniek aan onze vakopleidingen is het aspect beweging. In het lespakket tref je
dans, bewegingseducatie en bewegingstechnieken aan. Hierdoor leer je jezelf beter kennen en beweging te integreren in je
sessies. De vaste lesgroep biedt een veilige en fijne plek om
op ontdekkingsreis te gaan in de wereld van bodymind.

www.vngk.nl

De afgestudeerde masseurs zijn in staat om een professionele
ontspanningsmassage te geven. De massagetherapeuten zijn
allround bodyworkers, die aan de slag kunnen met zowel lichamelijke als psychische vragen.
Kennismaken
Een kennismakingsavond of een introductiecursus zijn goede
manieren om de sfeer te proeven en te kijken wat de vakopleidingen van de Akademie jou te bieden hebben. Voor meer informatie en data, kijk op www.akademie.nl of bel met Jet Keizer (06 – 23 601 338).
Er starten twee eerstejaarsgroepen in het najaar: 30 september 2016 (vrijdaggroep) en 15 oktober 2016 (weekendgroep).
Op 15 januari 2017 start een versnelde variant.
Opening nieuwe pand
Aanwezig zijn bij een van de openingsactiviteiten op de Wingerdweg? Hou de website of onze Facebookpagina in de
gaten!

Contact
Akademie voor Massage en Beweging
www.akademie.nl
Wingerdweg 32 - 34
1031 CA Amsterdam
020 – 330 85 72
06 – 23 601 338 (Jet Keizer)
De Wingerdweg is goed bereikbaar met de auto, per bus of
te voet (ca. 15 minuten lopen van de pont Buiksloterweg).
Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.
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