
Vrouwenverwendag in Japanse Tuin
11/05/2012 om 13:08 door peterhenderix

HASSELT - Naar aanleiding van Moederdag, organiseert de Japanse Tuin op zondag 13
mei een vrouwenverwendag.

Er zijn een heleboel traditionele en minder traditionele activiteiten te bekijken en te beleven. De tuin wordt op
deze dag eenmalig omgetoverd tot een kijk- en doedag rond Japanse lifestyle en wellness. Blikvanger wordt
een catwalk waarop de kimono’s geshowd worden.

Massagekunst
Shiatsu, drukpuntmassage, kent iedereen wel van naam maar er zijn in deze kunst ook vele verschillende
vormen. Het Shiatsu Lifeforce Instituut brengt u deze massagekunst live in de tuin. Kobido gezichtsmassage
wordt beschreven als de natuurlijke facelift, en is een jongere techniek maar zo bijzonder dat hij op nog niet
veel plekken in België te beleven valt. Savera Noriega van TouchStudio masseert en geeft workshops ter
plaatse.

Make-up en kimono’s
Japanse vrouwen houden van kleren en make-up en besteden daar veel aandacht aan. Visagistes ter
plaatse geven advies over make-up en gelaatsverzorging, met nadruk op oosterse manieren van
ontspannen. En dan heb je kimono, de prachtige traditionele kledij van Japan. Je wordt zo (letterlijk)
ingewikkeld in stof dat het zelfs met hulp een tijdje duurt voor je aangekleed bent. Mooie stoffen, frisse
kleuren, en ongelofelijk maar waar een fijn gevoel om zelf een kimono te dragen. Kom kijken naar de
Japanse specialistes die je laten zien hoe het moet, kijk naar de catwalk, of laat je zélf aankleden in kimono
en obi.

Workshop handtas maken
Er wordt steeds meer aandacht besteed aan ecologie, het moderne toverwoord. In Japan doen ze dat al heel
lang, al meer dan 200 jaar gebruiken ze daar furoshiki als herbruikbare tas. De furoshiki was oorspronkelijk
een doek waarin de benodigdheden voor het bad (ofuro) werden gedragen van en naar het publieke badhuis.
Nu zijn deze mooie doeken opnieuw populair als boodschappentas, handtas, of om cadeautjes op een
originele manier in te pakken. Na het volgen van de workshop bent u zelf een expert!

Lekker eten
Japanners houden erg veel van lekker eten, dus mag de sushi en ander lekkers van restaurant Oishii niet
ontbreken. Nadruk op eerlijke ingrediënten op een frisse manier gecombineerd, fusion keuken aan een
democratische prijs.

Interieurspullen
Naast al dat lekkers kan je ook genieten van de mooie interieurs van Pagoda, en snuisteren in de mooie
Japanse spulletjes van Hashi, beide expert in het completeren van uw interieur met prachtige Japanse en
oosterse toetsen.
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De kunst van het bloemschikken
Japan heeft zo vele traditionele kunsten dat er op de vrouwenverwendag maar enkele belicht kunnen
worden, maar Ikebana mocht toch niet ontbreken. Deze Japanse kunst van het bloemschikken, volgens de
Ikenobo school die dit jaar 550 jaar bestaat, toont u de schoonheid van eenvoud en materialen in de
prachtige omgeving van het Japanse Ceremoniehuis.

Japanse Tuin
Gouverneur Verwilghensingel 23
3500 Hasselt 
zo 14.00u > 18.00u
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Welke job zoek je?  

Telecom Expert
Wireless Technologies

Chef de projet en électricité
ENGIE Fabricom

CALCULATOR
Search & Selection Gent

Presales / Telecom Solution Engineer (M/V)
Destiny

Boekhouder Fiscalist Zwevegem
SBB Accountants & Adviseurs

Risk Engineer HDI Global
Azuro

Assistent-Boekhouder Roeselare
SBB Accountants & Adviseurs

Tijdelijke Consulent commercieel Dienstencheques
Partena

ALLROUND MEDEWERKER VERZEKERINGEN - SCHADE EN PRODUCTIE
Hays Antwerpen


