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Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent

Música
Del 8 al 12 de Març es va realitzar
el Sesshin, dirigit per la Berta
Meneses, a la CESFN.

Espiritualitat

Música
El 25 de Març es va realitzar a
Lleida un dinar d’Homenatge a
Josep Riera, responsable del grup
de Zen de Lleida durant 18 anys.

Vam realitzar les sessions de
percussió i música amb el cos
per infats i adults a càrrec de
Núria Reboreda, amb la
col.laboració del Districte de
Sarrià.

El 2 d’Abril en sessió matinal
vam realitzar el concert benèfici
a favor dels daminificats pel
terratrèmol d’Equador. Cloenda
del Simpòsium Thomas Merton
i Meister Eckart.

Música

Espiritualitat

Curs d’Iniciació al Zen el dia 18 de
Març a càrrec de Carina Mora: curs
dissenyat per poder experimentar el
sentit profund del camí del Zen.

El 5 de Març es va realitzar la
sessio de Zazenkai, acabant amb
la conferència de Berta Meneses
‘Shikatanza’, la xerrada i
exposició d’Antònia Oliver i una
dansa a càrrec de Mariona
Camacho.

ESpiritualitat

Filosofia de la Terra

El 4 de Març es va realitzar la
conferència de Jesús Vicens. Dins el
tema general de ‘Pensar la éopca’,
conferència amb el títol ‘ Les
percepcions de la biodiversitat’.

El 26 de Febrer concert de Música
d’avui amb la formació de gaita i
piano amb Paulo p. i Berta
Fresco.

Espiritualitat

Música

Sessions de Fenomenologia de la
Música a càrrec de Jordi Mora sobre Le
nozze di Figaro, al gener amb soprano i
piano i al febrer amb soprano i
orquestra, amb la soprano Sílvia
Sabater.
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El 8 d’Abril es va realitzar el
Curs
d’introducció
a
la
meditació Zen a Reus. Un dia
d’iniciació a la pràctica a càrrec
de Berta Meneses.

Espiritualitat

Espiritualitat

L’1 d’Abril es va realitzar el Simpòsium ‘Thomas Merton y Meister Eckart: dos
almas embebidas en gozar de Dios’ amb la participació de Sonia Petisco,
Fernando Beltrán i Berta Meneses.

Vam realitzar les sessions de
percussió i música amb el cos
per infats i adults a càrrec de
Núria Reboreda, amb la
col.laboració del Districte de
Sarrià.

Música

El 25 de Març vam realitzar la
conferència ‘Guanya salut a
casa’ a càrrec d’Elisabet
Silvestre.

Salut

Salut

El 25 de Març vam realitzar el taller
‘La respiració en la meditació’ a
càrrec de Glòria Puig.

Espiritualitat

El 9 d’Abril es va realitzar el Taller
‘Paneuritmia: danza sagrada’ a càrrec
de Svetla Baltova, astròloga i
formadora de Paneuritmia a Bulgària.
..Llegir més.
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Espiritualitat

Salut
Cicle Òpera en ruta: 10 de Maig
audició ‘ Les cançons i madrigals
de Monteverdi’ La seconda
pratica. A càrrec d’Albert Ferrer
Flamarich.

El 7 de Maig a la CESFN es
realitzarà una sessió de Zazenkai
i Seminari, durant tot el
dia....Llegir més.

Cicle Òpera en ruta: 10 de Maig
‘Io la musica son’ recital en
commemoració
del
450
aniversari
de
Claudio
Monteverdi a càrrec de solistes .

Música

Música

Cicle Òpera en ruta: 8 de Maig
audició comentada sobre Il
ritorno d’Ulisse in patria i
L’incoronazione di Poppea a
càrrec
d’Albert
Ferrer
flamarich.

El 6 de Maig treballarem la
Diafreoteràpia amb un taller a
càrrec de Sergi Gómez per
treballar la part alta del cos (anells
ocular, oral i cervical). ..Llegir més.

Música

Música

Cicle Òpera en ruta: 3 de Maig,
concert comentat sobre la flauta
i l’arpa a l’òpera, a càrrec
d’Albert Mora (flauta) i Abigaïl
Prat (arpa).

Cicle Òpera en ruta: 3 de Maig
audició comentada sobre La
Favola d’Orfeo de Monteverdi a
càrrec d’Albert Ferrer Flamarich.

Música

Sessions de percussió i música amb
el cos per a adults i infants el 22
d’abril a la CESFN. Sessions
gratuïtes amb la col·laboració de
l’Ajuntament (Sarrià/Tres Torres).

Música

Espiritualitat

Del 13 al 15 d’Abril, es
realitzarà el Zazenkai de
Setmana Santa a Sant Esteve
de Palautordera...Llegir més.
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26 de Maig, Cine Fòrum a càrrec
de José Luis Rubio amb la
pel.lícula ‘Prefiero el Paraíso’ de
Giacomo Campiotti.

Segueix els dimarts, el Curs ‘El camino del Élder:
aprende a mejorar tus relaciones y crear grupos
efectivos’ fins a la darrera sessió l’11 de Juny. A
càrrec d’Ulises Escorihuela, Marta Porta i David
Villota.

Salut

Educació

El 10 de Juny, taller de Visió
Natural amb el mètode Bates
‘Relaxar els ulls per veure-hi més
clar’
a càrrec de roser
Carré...Llegir més.

28 de Maig, concert de la Banda
Municipal de Barcelona al jardi
de la Casa d’Espiritualitat.
Concert
gratuït
amb
la
col.laboració del districte...Llegir
més.

Música

Espiritualitat

Espiritualitat

El 21 de Maig, realitzarem la sessió de
meditació amb infants ‘Un camí,
quina paraula més bonica de dir,
quina proposta més interessant de
seguir. Taller per a nens de 5 a 13
anys (dos grups)...Llegir més.

Educació

Segueix el curs, els divendres, de ‘Mestres empoderats’ fins al 9 de Juny a càrrec de Lucia Suanzes
Suàrez i Anna Pujol Villarroya...Llegir més.
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ABRIL 2017

Properes activitats

Del 13 al 15 d’Abril, Zazenkai de Setmana Santa a Sant Esteve
de Palautordera
22 d’Abril, sessions de percussió i música amb el cos per a
infants i adults a la CESFN: 10 a 11h30 i de 12 a 13h30.

MAIG 2017

3 de Maig Audició comentada La favola d’Orfeo de
Monteverdi a la CESFN a les 19h30.
3 de Maig Concert comentat ‘La flauta i l’arpa a l’Òpera’ a la
CESFN a les 20h30.
6 de Maig, Taller de Diafreoretàpia a la CESFN de 10h a 13h a
càrrec de Sergi Gómez.
7 de Maig, Zazenkai i Seminari a la CESFN.

8 de Maig Audició ‘Il ritorno d’Ulisse’ i ‘L’incoronazione di
Popea’ de Monteverdi a la CESFN a les 19h.
10 de Maig Audició comentada ‘Les cançons i madrigals de
Monteverdi’ a la CESFN a les 19h.
Música

Espiritualitat

Salut

Educació

Fª de la terra

Zazenkai : Reunions de meditació per als que ja practiquen Zazen.
• De dilluns a divendres a les 7 h del matí
• Tots els dijous de 20.15 h a 21.30 h

CALENDARI COMPLET
Àrees Fundació Valors Humans

Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent
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Properes activitats

10 de Maig Recital ‘Io la musica son’, 450 aniversari de
Monteverdi a les 20h a la CESFN.
21 de Maig Taller de meditació per a infants (preadolescents
de 10h30 a 13:00 i petits de 11 a 12:45) a la CESFN.
26 de Maig, Cine Fòrum ‘Prefiero el Paraíso’ a la CESFN a les
16h30.
28 de Maig Concert de la Banda Municipal de Barcelona a les
21h. a la CESFN.

JUNY 2017

10 de Juny Taller ‘Relaxar els ulls per veure-hi més clar’ a
càrrec de Roser Carré a la CESFN de 9h30 a 14h.
Continua el curs ‘El camí de l’Élder’ a la CESFN els dimarts
fins l’11 de Juny.
Continua el curs ‘Mestres empoderats’. CESFN els divendres
fins el 9 de Juny.
Música

Espiritualitat

Salut

Educació

Fª de la terra

Zazenkai : Reunions de meditació per als que ja practiquen Zazen.
• De dilluns a divendres a les 7 h del matí
• Tots els dijous de 20.15 h a 21.30 h

CALENDARI COMPLET
Àrees Fundació Valors Humans

Fundació Valors Humans
Espiritualitat emergent
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