Plaatsen en data:

Cursuskosten:

-Wasserburg Rindern Katholisches Bildungs
Zentrum, Wasserburgallee 120, D-47533 Kleve
-Entwickelungs-und Diensleistungsgesellschaft
Ihlow, Gästehaus Am Ihler Meer, 1.Kompanieweg
3a, D-26632 Ihlow
-Cordium Centrum voor Groei en Ontwikkeling
De Ruyterstraat 65, Nl-6512 GB Nijmegen

A-tarief € 1250,- per jaar, waarvan € 358,- te betalen
bij inschrijving.
B-tarief € 1080,- per jaar, waarvan € 280,- te betalen
bij inschrijving.
Na aanmelding krijg je bericht op welk banknummer
het geld overgemaakt dient te worden.
Betaling in termijnen mogelijk na overleg met
Mariëlle.

1e jaar
17 - 19 februari
15 + 16 april
07 - 09 juli
27 - 29 oktober
15 - 17 december
19 - 21 januari
08 - 10 maart

2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024

2e jaar
10 - 12 mei
2024
10 - 14 juli
2024
04 - 06 oktober
2024
22 - 24 november 2024
17 - 19 januari
2025
21 - 23 maart
2025
3e jaar is in planning

Kleve
Nijmegen
Kleve
Ihlow
Ihlow
Kleve
Kleve
Kleve
Kleve
Kleve
Kleve
Kleve
Kleve

De weekenden begint met een maaltijd om
18.00 u en eindigen op zondag om ong. 15 u
De zaterdag en zondag in Nijmegen beide
van 10.30 u - 17.30 u

Informatie en Aanmelding
Mariëlle van Beek
Krayenhofflaan 38
NL-6541 PT Nijmegen
marielle@sacred-dance.nl
www.sacred-dance.nl
0031-243784333

MEDITATION DES TANZES
SACRED DANCE

Verblijfskosten:
Kleve:
€ 145,- per weekend voor 1-persoonskamer
€ 125,- per weekend voor 2-persoonskamer p.p.
Voor een langere termijnen € 290,- en € 250,Ihlow:
€ 122,50 per weekend voor 1-persoonskamer
€ 110,50 per weekend voor 2-persoonskamer p.p.
Cordium:
Zelf voor slaapplaats zoeken, lijst van B&B’s en
hotels beschikbaar.
Prijzen voor 2024 en 2025 onder voorbehoud.

Annulering:
Bij afmelding binnen 8 weken voor aanvang van de
eerste termijn is men verplicht het cursusgeld te
betalen, en worden de verblijfskosten in rekening
gebracht indien het centrum dat verlangt. Als er een
wachtlijst is worden er geen cursuskosten en
verblijfskosten in rekening gebracht, echter wel €50,administratie-kosten.
Sommige reisverzekeringen vergoeden ofwel je
annuleringskosten ofwel alle cursus- en verblijfskosten bij
annuleren wegens ziekte of andere omstandigheden. Het is de
moeite waard hiernaar te informeren.
Op de website www.sacred-dance.nl is een privacyverklaring te
lezen.

Opleiding
2023 - 2025
o.l.v.

Mariëlle van Beek
en

Gastdocent(en)

________________________________________________

AUSBILDUNGSINSTITUT
MEDITATION DES TANZES – SACRED DANCE
Friedel Kloke-Eibl
________________________________________________

‘Der Du die Welt bewegst
Bewegst du nun auch mich
Tief greifst du mich
Und hebst mich hoch zu dir
Ich tanz ein Lied der Stille
Nach kosmischer Musik
Und setze meinen Fuß
Am Himmelsrande hin
Und fühle,
wie dein Lächeln
Mich beglückt’

We willen bij het beoefenen van
Sacred Dance een doel nastreven.
Dit doel heet ‘heling’.
Dit betekent ‘doen’, d.w.z. een
persoonlijke inzet in de zin van
ontwikkeling.
Bernhard Wosien (1908 – 1986)
grondlegger van
Meditation des Tanzes - Sacred Dance

Doelstelling
Het doel van deze opleiding is mensen te
begeleiden, die zich op hun weg van
persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
intensief willen bezighouden met de beleving
en inhoud van Meditation des Tanzes - Sacred
Dance.
De deelnemers zijn na afsluiting van de
opleiding bevoegd dansen en choreografieën
van Friedel Kloke-Eibl te onderrichten, echter
niet in het kader van een bijscholing of
opleiding.
De 3 jaar van de opleiding vormen een eenheid.
Na 2 jaar bestaat de mogelijkheid, na onderling
overleg, de opleiding te beëindigen.

Vakken en werkwijze
> Choreografieën van Friedel Kloke-Eibl
en Bernhard Wosien
> Méditation en croix
> Volksdans

Meditation des Tanzes - (Sacred Dance)
kan een toegang zijn tot alomvattend
leven en geloven
evenals een weg tot zelfvinding.
In de dans kunnen we uitdrukken wat ons
ten diepste beweegt.
Sacred Dance - heiligende, helende dans- is
een levendig antwoord op de vraag naar
zingeving.
Friedel Kloke-Eibl

> Scholing in uiterlijke en innerlijke waarneming
*bij bewegings van het lichaam en in de ruimte
*bij ritme en muziek
*bij de opbouw en symboliek van de dansen
> Filosofische achtergronden
> Muziektheorie en dansnotatie
> Didaktiek / Methodiek
> Het vormgeven van thema’s
> Groepswerk

Mariëlle van Beek
Lehrbeauftragte aan het
opleidingsinstituut
Meditation des Tanzes Sacred Dance
Friedel Kloke-Eibl.

Meditation des Tanzes - Sacred Dance is
voor mij een weg tot een dieper beleven
van mezelf, een weg om steeds meer te
worden wie ik in wezen ben. Ze geeft me
de mogelijkheid steeds dieper te ervaren
dat er meer is dan ik en de ander.
In deze opleiding gaan we intensief op weg
met en in Meditation des Tanzes - Sacred
Dance en tracht ik je de vreugde en de
spiritualiteit van deze dansvorm te laten
ervaren.
Van 1987 tot 1989 volgde ik de opleiding
bij Friedel Kloke-Eibl, die toen nog in
Nederland gegeven werd aan het instituut
‘Demian’. Inmiddels geef ik sinds 1990
cursussen in Nederland, België en
Duitsland.
Vanaf 1998 ben ik Lehrbeauftragte aan het
Ausbildungsinstitut Meditation des TanzesSacred Dance Friedel Kloke-Eibl en geef
basiscursussen en opleidingen.

