Parelli Savvy Studiejaar 2016 – 2017
Voor wie?
De gevorderde student van Parelli Natural Horsemanship heeft minder en minder één
op één begeleiding nodig, naarmate je vordert leer je namelijk steeds meer zelf
puzzels en problemen oplossen. Toch vragen sommige gevorderde studenten naar
een meer doorlopende bijscholing. Het Savvy Studiejaar is bedoeld voor hen! Zo kan
je extra motivatie opdoen en kennis verwerven, en vooral ook in groep vorderingen maken, met gelijkgestemde
personen die net als jij steeds beter willen worden met hun paard – terwijl de relatie intact blijft!

Wat?
Sinds enkele jaren is er de Intensieve Horsemanshipcursus in Hansbeke, de volgende editie is gepland in april 2017
met Nathalie Lagasse, Kim Moeyersoms en Mieke Lannoo als instructeurs. Daarnaast zijn er verschillende tweedaagse
cursussen waarbij je naar believen kan aansluiten, een keuzemenu dus. De tweedaagse cursussen worden gegeven
door Mieke Lannoo, samen met Kim Moeyersoms en / of Nathalie Lagasse afhankelijk van het aantal deelnemers.
Het curriculum is natuurlijk het Parelli Programma, waarvan je uitgebreide theorie en video kan bestuderen op de Parelli
Savvy Club website www.parellisavvyclub.com.

Savvy Studiejaar:
Je neemt officieel deel aan het Savvy Studiejaar wanneer je je inschrijft voor
-

1 vierdaagse cursus en 4 tweedaagse
of 6 tweedaagse cursussen

Je betaalt 1260€ en je krijgt hiervoor
-

12 dagen praktijkles met je paard tegen gunsttarief
videocoaching gedurende het hele schooljaar (beoordeling, commentaar en tips bij je youtube filmpjes, tot 10
minuten video per week als je wil)
voorrang van inschrijving op de cursussen

Inschrijving
Je inschrijving voor het Savvy Studiejaar is definitief van zodra het volledige bedrag (1260€) is overgemaakt. Als
deelnemer aan het Savvy Studiejaar heeft jouw inschrijving voorrang op anderen (in geval een cursus het maximum
aantal deelnemers bereikt).
Neem je deel aan losse cursussen dan is je inschrijving pas definitief na akkoord van de instructeur en na storten van
100€ voorschot per cursus. Vermeld je naam, en datum van de cursus waarvoor je je inschrijft.
Een reeds betaalde cursus of voorschot kan maximum tot het eind van het Savvy Studiejaar (eind augustus 2017)
worden overgedragen. Inschrijving via:
miekelannoo@gmail.com
IBAN: BE07 7360 3108 8766
BIC: KREDBEBB

Parelli Savvy Studiejaar 2016 – 2017
Keuzemenu: tweedaagse cursussen (max. 10 deelnemers) met meer specifieke focus
-

Focus On Line (mogelijkheid om On Line audities te filmen) 230€
o zondag 6/11 – maandag 7/11/2016

-

Focus Liberty (mogelijkheid om Liberty audities te filmen) 230€
o zondag 18 – maandag 19/12/2016

-

Parelli & jumping 230€
o zaterdag 28 – zondag 29/1/2017

-

Parelli & western (trail/reining) 230€
o zaterdag 11 – zondag 12/2/2017

-

Liberty progressie 230€
o zaterdag 25 – zondag 26/3/2017

-

Rijdynamiek & ruiterhouding 230€
o zaterdag 8 – zondag 9/4/2017

Vierdaagse intensieve horsemanship cursus voor gevorderden (level 2 gehaald of bijna, focus op vooruitgang en
verdieping) max 12 deelnemers 460€
o vrijdag 21 – maandag 24/4/2017
Vervolg keuzemenu:
-

Lange lijnen (zone 5 driving) 230€
o zaterdag 27 – zondag 28/5/2017

-

Focus Freestyle (mogelijkheid om Freestyle audities te filmen) 230€
o zondag 11 – maandag 12/6/2017

-

Funtastic Horsemanship – lol met je knol 230€
o Maandag 10 – dinsdag 11/7/2017

-

Verbeter je purpose games 230€
o zaterdag 12 – zondag 13/8/2017

-

Lol met je knol – Aqua 230€
o zaterdag 26 – zondag 27/8/2017

Vijfdaagse intensieve horsemanship cursus voor beginners (7 games wel al bekend) max 12 deelnemers 495€
o vrijdag 8 – dinsdag 12/9/2017
Vierdaagse intensieve horsemanship cursus voor gevorderden (level 2 gehaald of bijna, focus op vooruitgang en
verdieping) max 12 deelnemers 460€
o vrijdag 29/9 – maandag 2/10/2017

