.Watik prêcaes
doe?lk werkmet
energie,eigenlijk,"
lachtLisêtte."Officieelben ik energetisch
therapeut,
maarzo noemik hetniet.lk vind
mezelfgeentherapeut.Àraarik ben
we aangeslotên
bij een beroepsvereniging
en die noemenhetzo.
Voordatjedit werkmagdoen,moet
je stapelsboekenlezenen examens
doen-Bijvoorbêêld
overallerleipsychischeziêktêbêeldên,
maarjê leert
ook medischebasiskennis
overhoê
je lichaamwerkl-"
"Overalrondonszit energie.Ookal
ziêje djeniet,dieis erwel.Geluidis
bijvoorbeeld
trillingen dus energie.
je
En in lichaamzit ook energie.Als
je gespênnên
bent,kan hêtzijndat
die spanningzichophoopt,omdat
die energienietmeerskoomt.Je
kuntdan lastkrijgenvan skessoÍ
jê kuntandereziekteskrijgen.Healingkanhelpenom die ênergieweêr
te latenstromenen psychische
of
lichamelijke
klachtenweg te nêmen
ofte verminderen,"
legtLiselteuit.
Na een hêalingervarêncliêntenvaak
ontspanning,
somszijnze evenweg
in eên soorthalfslapende
toêstand.
Lisette:"Zezijndan eveniiit de situatiewaarze lastvan hebben.Alleen
dat al kanhoopgevendat êr dingen
kunnenveranderen."

"lk kan nognietvan mijnpraktijk
leven,maarik wil hierabsoluutmee
verder,"verteltLisette."Hêtvoêlt
goedom mensente kunnenhelpen.

Watik welgraagzouwillenis dat we HetVocaalEnsêmbleGroningên
is
projectkoor
"Daar
als beÍoepsgroep
meermetbijvoor- een
vanWilfred.
bêeldhuisadsenen fysiotherapeutendoe ik oudemuziekmee.We hebben
zoudensamenwerken.
Dê rcgulierê onlangshêtrequiemvan Clemens
zorgschrijftvaakmedicijnen
voorals nonPapagedaan,
is uit
diemuziek
mensenklachtenhebbên.Hêaling
dê lenaissance.
líaar ik hebook
kanheelgoedaanvullend
werken.
nogveelouderwerkgedaan,zoals
Diesamenwerking
is echteen droom muziekuit het 13ê-eêuwse
Laudêrio
voormaj."
di Cortona.EenliedboekmetGÍegoriaansvoorhêtgewonevolk,zeg
Kijkvoormeerinformatie
ovefLisette maat
Dijkmaop haarwebsite:http://wwwlisettedijkma.nl

V(
lwenxer ue'r oe gestEENsLrMsrE

lzarcens
lWê sorekenals voloendeaf met
lwilfod R.n"."n.

À.n de buitenkant

vanzijnwoningvêrrêadtniêtsdêt
hiereenondernemer
aan hetwerkis.
Tochis Wilfredalvanaf1980dirigent
van korên.Sindseenjaar of vijftien
hêefthij eênwerkkamerin zijnhuis
aan de Jacobstraat
waarhij metzijn
gezinwoont.'Muziêkis mê mêtde
paplepelingegoten.
Toenik jong
was,zongik als koorknaêp
in dê katholiekekerk,"herinnertWilfredzich.
"[,4aar
pastijdensmijnstudiêvoo.
muziekdocent
kreegik de smaakvan
goed
hêtzingen
te pakken.ledereen
moestverplichtnaêrkoor,en mêtêl
dievakstudenten
wasdat eengoed
koor Elkeweêkkregenwe niêuwe
stukkenvooronzeneusom in te
studerên.Na mijnopleidingwasstudentenkoor
Gicêheteêrstêsedêuze
koordat ik mochtdirigêren.Datheb
ik ietsvantienjaar gedaan,het kooÍ
bestaattÍouwensnogsteeds."

Gedroomde
stukkenom te dirigeren
heeflWilÍrêdniêtzo zeêr "Watik
nogwel êen keerheelgraagzou
willendat ik een ruimekeusheb uit
zangers,dat ik metde besteen de
slimstemagwerkenen dat iedereen
Wilfredis nu dirigentvan meerdere op allerepetities
aanwezigis. lk weet
korênên organiseert
ookworkshops dat ik bestkritischkanzijn.Soms
"Datgaatvan klassiek krijgenmensende vollelaag.Maar
en cursussen.
tot pop.Heteerstvolgendê
optreden iedêreenmagdat ookterugslingeis metstudentenpopkoor'Estrellas' ren,"schatertWilfred.
(SpaansewooÍdvoor'sterÍen').
Ze
zingenop 14Íêbruariom
19.00uur
Meerinformatie
overWilfredRein de kinderkliniek
van het Ul\4CG." nemanis te vindênop zijnwebsite:
Ah, denkik: natuurlijk,
het is dan
http://www.wilf
redreneman.nl
Valêntijn.
MaarWilÍrêdhaastzich
tê zeggendat hetdaarnietsmeete
makenheefl "Nee,nee,hêt Ul\4CG
organiseert
iederetweewekeneen
Ynskjevan Nlelrrs
1Fo1osJoostvan den Berg)
ophêdên.Patiênten
die zin hebben
gerewordener metbeden al heen
den-ledereenin hetziekenhuiskan
er livenaarluistêren."

