DE PERFORMANCE
Iedere performance heeft deze volgorde:
– Opening door de organisatoren van het land waar de performance plaats vindt.
– Korte introductie door Frouk Riemersma.
– Uitleg van de performance.
– Performance/ Ceremonie.
– Drankjes en uitwisseling van ervaringen.
Voorbereiding
De organisatoren van de performance in het betreffende land hebben 51
representanten verzameld (of zoveel mogelijk); wanneer je gemiddeld 20
representanten hebt, is het ook al mogelijk de ceremonie te doen. De locatie is
minimaal 9 bij 9 meter. Voorkeur voor binnen (of buiten met een afdak i.v.m. de
kwetsbaarheid van het bladgoud en hout). De ruimtes zijn tot nu toe gratis ter
bschikking gesteld aan dit idealistisch en vrijwillige vredesproject. Een grotere
ruimte is geen probleem. Wanneer de ruimte kleiner is moeten we
experimenteren.
De performance
Voordat de performance plaats vindt, wordt een tapijt van 12 x 12 meter
(afhankelijk van de beschikbare ruimte) uitgespreid op de grond (9 meter wordt
gebruikt voor de performance, de rest bedekt stoelen of meditatiekussens).
In het midden van het tapijt zijn met gouddraad de buitenlijnen van de 51
stukken van de Gouden Zon geborduurd. Om het centrum heen liggen in een
vierkant de houten stukken van de Gouden Zon. Maar dit kan ook in een andere
vorm, afhankelijk van de ruimte. Onder de puzzelstukken vind je de namen van
de landen. Om het vierkant heen zitten de representanten achter hun stuk. De
stukken zijn zo genummerd dat het eerste stuk in het midden gelegd zal worden
en dat vanaf het midden de Gouden Zon spiraalsgewijs ontstaat, totdat de
buitenrand is gevormd.
Tijdens de performance/ ceremonie staan de representanten een voor een op,
pakken hun stuk op en zeggen ‘Ik ben ...... (persoonlijke naam).’ Hij of zij noemt
het gerepresenteerde land (dit staat geschreven op een A4tje met mooie foto’s
van het land wat onder je puzzelstuk ligt) Dan houd je enige seconden stil,
voordat je naar het midden loopt en het op de juiste plek neer legt. Met ieder
stuk verschijnt de Gouden Zon, spiraalsgewijs gedurende deze persoonlijke reis
door alle Europese landen.
Als de Gouden Zon rond is, geven we elkaar de hand en laten alle intenties
samensmelten tot een pilaar van bewust licht die we uitspreiden over Europa en
de wereld. En we danken elkaar.
Iedere ceremonie is authentiek en heeft zijn eigen vorm.
Ben je geïnspireerd, zoek dan contact met Peter of Frouk. Zie contact.

