‘Meditation des Tanzes
kan een weg zijn tot
bewustwording.
Op deze weg gaat het er niet
om naar perfectie te streven,
maar naar vervolmaking van
onszelf.’
Friedel Kloke-Eibl

Meditation des Tanzes is een levend
antwoord op de vraag naar innerlijke
verdieping en een speurtocht naar de
zin
van het leven.
Verbonden in de cirkel kunnen we
harmonie, vreugde en stilte vinden.
In Méditation en Croix, de basis van
Meditation des Tanzes, richten we ons
op tussen ‘hemel en aarde’ en openen
ons
voor de ander en het Zelf.
De symboliek van de door Friedel KlokeEibl gechoreografeerde dansen vind je
ook in
de bijbehorende muziek
en al dansend kunnen de gekozen
thema’s
de danser verder brengen op de weg
naar inzicht
en een dieper beleven.
Dans maakt ontvankelijk voor
schoonheid,
vorm en structuur van tijd en ruimte.
Dansen, choreografieën en muziek
geven de uiterlijke beweging, maar
brengen tegelijkertijd ook het innerlijk
in beweging.

‘Der Du die Welt bewegst,
bewegst Du nun auch
mich‘
Bernhard Wosien

Onderstaande docenten zijn opgeleid en
volgen regelmatig bijscholingen aan het
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*deze dansdocenten hebben op dit moment
geen vaste groepen.
#Leen geeft cursus in België

Almelo, Enschede, Markelo:
Jeaneth de Witte-Smit:
contact@zonne-wende.nl
Tel.: 06 14450201
Alphen aan den Rijn:
Alijd Rijsenbrij: alijd@rijsenbrij.eu
Tel.: 030 6916986
Arnhem, Zeist:
Leonoor Schmidt: leonoor.adriana@gmail.com
Tel.: 030 6963733
Beuningen:
Els Naber:: naber185@planet.nl
Tel.: 0487 501865
Nijmegen:
Mariëlle van Beek: marielle@sacred-dance.nl
Tel.: 024 3784333
Oosterbeek:
Froukje Anjema: froukjeanjema@gmail.com
Tel.: 06 26935564
Soest:
Marjo Boxman:
marjoboxman@planet.nl
Tel.: 030 6040454
Veenendaal:
Oda Damen: odamen@kpnplanetl.nl
Tel. : 0343 411276
Borsbeek, Borgerhout (België):
Leen De Mulder: leendemulder@telenet.be
Tel. : 0032 35690380
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