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Mark Sterke, 35 jaar reizen in Japan
Lezing over bijzondere plekken en bezienswaardigheden in Japan
Datum en tijd: dinsdag 6 februari 2018, aanvang 19.30 uur.
Locatie:
Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611CG Delft
Entree:
Zaal open om 19.00 u. De toegang voor leden van de vereniging Verre
Culturen Delft en Sociëteit Meisjeshuis is gratis; toegang overigen € 5,=
"Op mijn vele reizen naar Japan heb ik vele foto’s en films gemaakt. In de aanstaande presentatie zal ik
een aantal van deze foto’s en korte filmpjes laten zien om een indruk te krijgen van het mooie Japan.
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat Japan in het noorden arctisch is en in het zuiden (sub-)
tropisch. Het landschap is zeer afwisselend. Wat mij betreft een van de mooiste landen op aarde.
Ik zal aandacht schenken aan de religie en tempels, kastelen en martiale traditie, bamboe, tuinen,
rituelen en festivals, muziek, kogeltrein, heilige bergen, voedsel etc. Er zullen bekende plekken te zien
zijn maar ook onbekende schitterende plekken die vaak nog meer indruk maken dan bijvoorbeeld het
Gouden paviljoen of de Boeddha van Kamakura.
We gaan samen anderhalf uur naar Japan".
Vriendelijke groeten, Mark Sterke

Als hij niet in Japan is, is Mark Sterke (58 j., psycholoog, gepromoveerd op Japanse filosofie) te vinden
in de Shin tai ryu accomodatie in Tilburg waar hij onderricht geeft in zelfverdediging en Jiu jitsu,
gewapende krijgskunsten als stokvechten, zwaardschermen en de beoefening van de samoerai kunsten
van de Sho sho ryu en de Muhen yogan ryu . Naast de Riki bu dodjo (de oefenruimte van de Shin tai ryu)
is er op deze locatie ook een 'verborgen bamboe tuin' (Himitsu take niwa) met vele tientallen
bamboesoorten en Japanse en Chinese planten, een oase van rust met diverse tuinornamenten. Ook is
er een theehuis (Sho ryu chatei, paviljoen 'de lachende draak') waar o.a. workshops over
Japans/Aziatisch koken, de theeceremonie, Japans bierproeven en ook een 'hupsaké', een toast met
diverse Japanse sakemerken worden gehouden. Voor het theepaviljoen is een kleine Japanse tuin met
een Japanse tsukubai, een watervat om ceremonieel de handen te reinigen, maar bevat tevens het
geheim van de Japanse filosofie en met name de Zen concepten van het leven.

