Een fabriek in een koffer
g 18 juli
workshop vrijda

Medicijnfabriek
Medicijnfabriek brengt mensen in contact met de gezonde werking van planten met behulp van de Intuïtieve
Plantbenadering. Tijdens workshops gaan deelnemers
aan het werk om hun eigen medicijn te fabriceren.
Medicijnfabriek komt voort uit de wens van mensen om
gezonder te leven en langer fit te blijven. Voedselfabrikanten en farmaceutische bedrijven springen hier op in
en claimen steeds vaker de term ‘gezond’. Daardoor raakt
kennis over de natuur en de gezonde werking van planten
langzaam vergeten. Medicijnfabriek wil het bewustzijn
terugbrengen door workshops waarbij deelnemers hun
eigen medicijn fabriceren van een zelfgekozen plant.
Gezondheid, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en
de zorg om natuur en milieu ontmoeten elkaar aan de
werktafel.

Ambulante Medicijnfabriek
Ambulante Medicijnfabriek is een workshop van
ca. 2 uur waarbij een plantenexpert de deelnemers begeleidt. Na een lichamelijke oefening
en inventarisatie van eventuele fysieke of mentale klachten gaan de deelnemers de nabijgelegen natuur in. Onder deskundige begeleiding
zoeken zij naar planten of kruiden via de voor
deze workshop speciaal ontwikkelde methode:
de Intuïtieve Plantbenadering (voor beginners).
Van de planten maken ze vervolgens in de
werkplaats een medicijn. De compacte fabriek
kan drie soorten medicijnen produceren: pillen
voor oraal gebruik, medicinale thee en capsules voor extern gebruik. Deze worden voorzien
van een informatiesticker en verpakt in bijbehorende medicijndoosjes.

Ambulante Medicijnfabriek is een project van Circus Engelbregt
(www.circusengelbregt.nl), mede mogelijk gemaakt door Stichting
DOEN, Behring Institute for Medical Research en Stichting Andersom.

Noord-Holland Biënnale 2014

Aanmelden workshop

Ambulante Medicijnfabriek is aanwezig op de NoordHolland Biënnale 2014. In het Purmerends Museum
is een kleine expositie ingericht.

Per email: info@purmerendsmuseum.nl
of telefonisch tijdens kantooruren:
0299-472718

Deelnemen
Vrijdag 18 juli wordt er twee keer een workshop
gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het
Purmerends Museum.
Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen per
workshop. Deelname is leuk voor alle leeftijden
vanaf 6 jaar, kinderen alleen onder begeleiding.
Tijden
1e workshop 11:00 tot 13:00 uur
2e workshop 14:00 tot 16:00 uur
Meedoen kost € 9,90 p.p., kinderen € 4,95
Graag contant betalen bij aanvang van de workshop.

.nl

