Taiji Forum 2017 –
Międzynarodowe
spotkanie i turniej

Drodzy przyjaciele taijiquana, qigonga i wushu,
chińskie sztuki (ruchome) są unikalne, ponieważ połączają one zarówno aspekty
zdrowotne, sztuki walki jak i siły duchowe. Na całym świecie przez kilka
dziesięcioleci widocznie chińskie sztuki wewnętrzne stały się bardzo popularne.
Zarówno w Chinach i na całym świecie powstały nowe style, szkoly i podejścia, które
obiecnie uzupełniają tradyjcyjne sposoby nauczania i treningu: w ten sposób ze
współnych korzeni wyrosło wiele socznych owoców.
Jesteśmy o tym przekonani, że nadszedł czas, aby wymienić nasze doświadczenia na
spotkaniu wschodu i zachodu.

Nasz pomysł
• zorganizować międzynarodowe spotkanie uczestników uprawiających różnego
rodzaju chińskie sztuki wewnętrze z różnych krajów Azii i Europy – zarówno dla
instruktorów, profesjonalistów jak i amatorów;
• pokazać i zaprezentować rozmaite możliwości podejści i stylów taijiquana, qigonga,
wushu i innych chińskich sztuk wewnętrznych: od aspektów zdrowot-nych aż do
sztuko-bojowych, od systemów tradycyjnych aż do „nowoczesnych”, od ćwiczeń
medytatywnych aż do atletycznych;
• stworzyć forum i miejsce dla wykonania warsztatów w celu promowania wymiany
międzynarodowej na podstawie naszych współnych zasad;
• organizować zawody w duchu konkursu, kierującego się wzajemnym poważaniem
zarówno w formie jak i w technice Push Hands/pchajace ręce.

Program (projekt)
Piątek: dzień dla szkół, organizacji i warsztatów
• krótkie warsztaty, peby poznać się, prezentacje
• seminarium dla arbiterów
• wieczorem: zespołowe prezentacje
Sobota/niedzieła: warsztaty pogłębienia i konkursy
• Qigong, taijiquan, wushu wszystkich styłów
• Międzynarodowe Taiji Forum Championship (ITFC) – Międzynarodowe zawody
taijiquana, Wushu oraz tui shou
sobota: rundy elemiacyjne, zawody w stylu formy / niedziela: forma oraz tui shou
finał; uroczyste wręczenie nagród
• w sobotę wieczorem: współny wieczór

Miejsce i czas
Miejscowość: Hanower, Republika Federalna Niemiec
Data: 8. - 10. września 2017r.
Miejsce imprezy: Centrum Sportu Wyższych Szkół w Hanowerze; Centrum Kultury
Faust / Tai Chi Studio
Język na konferencji: angielski

We want you! – apel o wsparcie
Najprostszym sposobem wspierania naszej inicjatywy to uczestnictwo w seci: „lubi“ na facebooku (https://
www.facebook.com/InternationalTaijiForum/) i utrzymaj kontakt!
Jeżeli podzielacie i cenicie wspólne wartości międzynarodowej wymiany i entuzjazm dla chińskich sztuk
wewnętrznych i chcielibyście brać udział w projecie „Taiji Forum 2017”, to
• popierajcie dzień szkół warsztatem albo prezentacją
• bądźcie multiplikatorami (poinformuj ludzi w twoim otoczeniu, bądźcie osobę prowadzacącą delegację)
• wspierajcie aktywnie naszą ideę (pomóż w dofinansowaniu jako stając się sponsorem, bo to odblokuje
reklamę w naszym folderze programym)
wystarczy jak wpiszesz e-maila po angielsku (alternatywa: po niemiecku albo po francusku) do wniosku i
dane kontaktowe pod adresem:

office@taiji-forum.com
I my skontaktujemy się z wami!
Równocześnie poszukujemy organizacji partnerskich i partnerów medialnych. Oferty współpracy i/lub oferty
dla wzajemnego wsparcia są mile widziane. – Nie wahajcie się, nawiażcie kontakt z nami, żeby przetestować
wspólne możliwości.

Aby usyskać więcej informacji dotyczące „Taiji Forum Meeting“ oraz „International Taiji
Forum Championship“ odwiedźcie nas pod adresem:
https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

NASZ ZESPÓŁ
Nils Klug (RFN) –koordynator projektu
Pim van den Broek (NL) – projektowanie wzorów
Wang Ning (Chiny/RFN), Yonghui Deistler-Yi (Chiny/AT) – doradztwo międzykulturowe
Gabi Kannenberg (RFN) – biuro

Save the date! – Taiji Forum Treffen 2016
12. - 14. sierpnia 2016r., Hanower
Kompletny program i informacje dotyczące rejestracji pod:
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

