Beszámoló a 11. S.E.E.B.-ről
(Szeminárium Európai Battodo Oktatóknak)
Párizs, 2008

Az első Szeminárium Európai Battodo Oktatóknak (S.E.E.B.) majdnem 12 évvel ezelőtt
került megrendezésre... Ennek a szemináriumnak az a célja, hogy összehozza az Iskolánk európai
oktatóit, hogy gyakoroljanak, oktatási módszereiket fejlesszék, egymással kapcsolatot tartsanak és
természetesen, hogy gyakorolják a vágást és a Battodo-ról beszélgessenek az itt eltöltött három nap
alatt. Ezen kívül az adminisztrációs ügyek intézésére is szolgál (pl. engedélyek, felvételek, technikai
döntések, dan vizsgák, oktatási meghatalmazások, hírek Japánból... És minden alkalommal egy
más, eredeti kulturális tapasztalat.

Az első két alkalommal a szeminárium Párizsban volt, a harmadik Marseille-ben, a negyedik
Nantes-ban, az ötödik Párizsban, a hatodik Mayence-ben, a hetedik Párizsban, a nyolcadik
Velencében, a kilencedik Párizsban, a tizedik Grácban, a tizenegyedik Párizsban. Manapság arra
törekszünk, hogy a szemináriumok fele Franciaországban, lehetőleg Párizsban legyen.

A 2008. évi S.E.E.B 2009 januárjában zajlott, mert Matsui Kenji Sensei decemberben
Brüsszelbe jött (tulajdonképpen Matsui Sensei megbetegedett, és Jean-Pierre Reniez Sensei
helyettesítette),
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beszélve...Karácsonyról! Decemberben a szervezők teljesen el voltak foglalva.

Idén csak kb. 40 oktató jelent meg a szemináriumon. Hozzá kell tenni, hogy a hó, a hideg
időjárás, a gazdasági válság, betegségek és sérülések megfosztottak bennünket sok tagtól. Itt
ragadjuk meg az alkalmat, hogy gyors felépülést kívánjunk az olasz technikai igazgatónak, Paul
Maggiore Sensei-nek, akinek vigyáznia kell a szívére. Két másik nagy olasz oktató sem tudott
eljönni, így vissza kellett utasítaniuk a meghívást... A többi oktató, vezetőik nélkül, egyáltalán nem
jött el, így ez volt az első alkalom az S.E.E.B. megalakulása óta, hogy olaszok nem voltak jelen!

Idén, tekintettel a szemináriumon részt vevők várt számára, egy tornatermet béreltünk ki
gyakorlásra. Közreadunk egy rövid összefoglalót a szemináriumi programról.

Péntek – délután: a szeminárium résztvevőinek fogadása. Intenzív Battodo gyakorlás a
Francia Tenshin Ryu Battodo (F.T.R.B.) és az Európai Battodo Szövetség (A.E.B.) központi
helyszínén: a Shobukan Dojo-ban. Az este folyamán italok és egy lenyűgöző japán vacsora
(Tsukemono, Sushi, Sashimi, Agemono, bőséges mennyiségű sörrel és természetesen igazi sake-val
kísérve) a Shobukan Dojo ajándékaként.

Szombat – egész nap: intenzív edzés a Bidassoa tornateremben, benne gyékény-, plastilin(ez utóbbi sok oktatónak első alkalommal), karton- és más egyéb anyagok vágása. A programban is
ejtettünk egy „vágást”, és elmentünk egy kiváló francia étterembe, aminek a „cuisine moderne”modern konyha a specialitása. Este Royal kuszkusz volt mindenkinek, utána a párizsi éjszaka a
fiatalabbaknak.

Vasárnap – reggel: adminisztrációs gyűlés, kupák, fokozatszerző vizsgák egyeseknek,
bemutatók és egy utolsó ital a Shobukan Dojo-ban. Az utolsó szemináriumi étkezés egy nagyon
kedves kis olasz étteremben volt.

Idén a szeminárium kulturális része a híres Pere Lachaise temető meglátogatása volt, ami
nagyon jól sikerült a – fogalmazzunk így – halálosan hideg idő ellenére is.

Az F.T.R.B és A.E.B szeretné megköszönni azoknak, akik a tucatnyi országból eljöttek erre
az eseményre, legyenek akár oktatók, szervezők, a Sensei-ek gyakorlásához segédkező uchidachi
tanulók, és végül, de nem utolsó sorban, minden európai és francia technikai igazgatónak, beleértve
az európai technikai igazgatót, Jean-Pierre Réniez Sensei-t.

Találkozunk a 2009-es S.E.E.B.-n!
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Folyamatos, egymást követő plasztilin vágások;
végrehajtja az európai technikai igazgató (Shobukan Dojo)

Karton vágása Kesa Giriben; végrehajtja a német technikai vezető: Clemens Klein

Az Europai Battodo Szövetség technikai tanácsadója: Emmanuel Laurier akcióban, edzés közben

