Tai Chi Forum 2017
- Internationale
bijeenkomst en
competitie
Beste vrienden van Tai Chi Chuan, Qigong en Wushu,
De Chinese interne (beweging) kunsten zijn uniek in hun combinatie van gezondheid,
krijgskunsten en spirituele aspecten. In de afgelopen decennia is de beoefening van
Chinese bewegingsleren in de rest van de wereld enorm toegenomen. Zo zijn de
stijlen, scholen en benaderingen gegroeid en een aanvulling op de traditionele manier
van trainen. Eén gezamenlijke wortel - een diversiteit aan bladeren.
Wij van TaijiForum vinden het tijd om samen te komen.

Ons idee:
-

Het organiseren van een meeting om de verschillende landen, stijlen bijeen te
brengen; Leraren, beoefenaars, en recreanten.
Het organiseren van competities voor zowel vorm als ‘ push hands’ adhv Fair
play
Het ter beschikking stellen van ruimte voor Workshops met als doel het de
internationale samenwerking te stimuleren
De verschillende methodes en stijlen van Tai Chi Chuan, Qigong, Wushu en
aanverwanten koesteren

Programma: (Opzet)
Vrijdag: Schooldag, cerenigingen en traininggroepen
- Korte kennismaking workshops en demonstraties
- Jurie-seminars
- Savonds: groeps demonstraties
Zaterdag en Zondag:
Workshops en competitie
- Qigong, Tai Chi Chuan , verschillende stijlen Wushu
Internationaal Tai Chi Forum Kampioenschap (ITFC) Internationale competitie
voor Tai Chi Chuan, Wushu en Tuishou
Zaterdag: 1e ronden, Vorm-competities. Zondag: Vorm en Tuishou Finales,
Ceremonie
Zaterdagavon. Gezelligheid

Plaats en tijd
Locatie: Trade Fair City Hannover, Duitsland\
Datum: 8 ™ 10 September 2017
Evenement: Universitair Sportcentrum Hannover, Cultuurcentrum Faust / Tai
Chi Studio
Voertaal: Engels

KOM ERBIJ ! - OPROEP TOT STEUN
Het makkelijkst is om ons te liken op facebook:
https://www.facebook.com/InternationalTaijiForum/
en zo op de hoogte te blijven.
Deel je met ons de waardering voor internationale uitwisseling en ons enthousiasme voor Chinese
Interne kunsten en wil je onderdeel zijn van het Tai Chi Forum 2017 project, door:
- Een steentje bij te dragen aan de “Dag van de scholen” met een Workshop of Demonstratie
- Het Forum te promoten binnen je kennissenkring,
- Op een actieve manier uit de dragen waar wij voor staan (fundraising, advertorials)
Schrijf een email ,in het Engels, (evt Duits of Frans) met je voorstel naar: office@taiji-forum.com
We reageren zsm
Ook zijn we op zoek naar partners. Aanbiedingen mbt samenwerking en wederzijdse steun zijn
meer dan welkom. Aarzel niet en neem contact op. Alles is mogelijk.
Voor meer informatie over de Tai Chi Meeting en het Internationale Tai Chi Forum Kampioenschap,
ga naar: https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

ONS TEAM:
Nils Klug (DLD) - Project Coordinatie
Pim van den Broek (NL) - Design
Wang Ning (China/DLD), Yonghui Deistler-Yi (China/AT) - Interculturele bemiddeling
Gabi Kannenberg (DLD) – Kantoor

OM TE NOTEREN IN DE AGENDA: Taiji Forum Meeting 2016
12 t/m 14 Augustus 2016, Hannover
Voor details kunt u gaan naar onze website: https://taiji-forum.de/taiji-forum-2016/

Contact: Taiji Forum / Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Germany
Tel.: +49-511 / 45 35 75, Email: office@taiji-forum.com

