
Het Dapper Hart Event is een initiatief van DapperKind Brigade. 

  

Dapper Hart Event 
Programma 

 
ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 

Cultuurcentrum VU Griffioen, Uilenstede 106, 1183 AM Amstelveen 
 

 
 
 

inloop vanaf 9.30 uur 
  

10.00 uur 
 

opening van de dag in de foyer 
  

10.30 uur - 13.00 uur 
 

grote zaal programma (incl. koffiepauze) 
met o.a.  

voordachten, beeldverhalen, zang, gedichten en dans 
 

opening door Corinne Dettmeijer 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
en Seksueel Geweld tegen Kinderen 

  
lunchpauze 

  
14.00 uur - 17.30 uur 

 
interactieve workshops in 2 ronden 

interactieve lezingen, theatervoorstelling & documentaire 
  

Afsluiting in foyer rond 17.45 uur 
 
  

 
 
 
 

Gedurende de dag is er ruimte om rond te lopen en creatieve werken te bekijken, folders en 
boeken in te zien, even te ontspannen, een drankje te drinken en in gesprek te gaan met 

elkaar. 
  

n.b. 
drankjes voor eigen rekening 

lunch: zelf meenemen 
 
 



Het Dapper Hart Event is een initiatief van DapperKind Brigade. 

  

 
 

 
 

INTERACTIEVE WORKSHOPS 
(klik door op titels voor meer informatie) 

 
 

Ronde 1 
 

14.00 - 15.30 
 

Dramatherapie in de weg naar herstel 
Signaalgedrag bij jongens  
Contact met je innerlijk kind 
Systemic Voice opstellingen 

 
 

Ronde 2 
 

16.00 - 17.30 
 

Het lichaam wil ook een verhaal vertellen 
De verdwijning van een kind 

Seksuele ontwikkeling na seksueel misbruik 
Sjamanistische geleide meditatie  

 

 
 

INTERACTIEVE LEZINGEN - THEATER – DOCUMENTAIRE 
(klik door op titels voor meer informatie) 

 
 

Kleine theaterzaal 
 

14.00 - 15.00 
Boeklezing Jij bent van mij 

 
15.30 - 16.30 

Traumaverwerking vanuit het non-duale 
perspectief 

Grote theaterzaal 
 

14.30 - 15.30 
Ik ben even weg - theatervoorstelling 

 
16.00 - 17.00 

Mama, ik moet je iets vertellen - 
documentaire 

 
 
 

Entree € 15,00  
 

 Vooraf te voldoen.  
Wil jij zeker zijn van een plekje? Koop dan NU een kaartje!  

(uitgezonderd donateurs) 
 

Inschrijven voor workshops en lezingen wordt aangeraden. (vol=vol) 
Kijk voor meer informatie op www.dapperkindbrigade.com 

 
 

 KAARTJE KOPEN EN INSCHRIJVEN   

 

 

http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/rinekevanderbaan
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/geert-bettinger
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/mariel-groenen
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/fridadekoning
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/melissavandermeer
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/harmpuite
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/brigitte-lommers
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/marie-louise-amaruq
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/wouter-springer
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/bark-berendsen
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/bark-berendsen
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/fenna-vlekke-stichting-unspoken-spoken
http://bonnie857.wixsite.com/dapperhartevent/ikwileenkaartjekopen

