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Continued Learning
De school van Rotterdam is blij deze training van Antonio Sarpe aan te kun-
nen bieden in Nederland, waarmee Biodanza docenten een prachtig instru-
ment in handen krijgen voor hun verdere professionele ontwikkeling als 
facilitator.

Dit is een aanvullende training die Antonio Sarpe heeft ontwikkeld vanuit zijn 
30 jarige ervaring met het lesgeven in Biodanzagroepen en is geen vervan-
ging van de modules methodologie die tijdens de opleiding in de Biodanza 
scholen worden gegeven. In deze training leer je een plan te maken dat stap 
voor stap een structuur geeft waarin de groep zich kan ontwikkelen.

 

Continued Learning Module 1
Met Antonio Sarpe 

deel 1: 29, 30 september en 1 oktober 2017
deel 2: 4, 5 en 6 mei 2018 

Locatie: Centrum Orion, Rotterdam



Het voorstel van de training is om Biodanzadocenten een richtlijn te geven in het 
creëren en faciliteren van de wekelijkse Biodanzagroepen als proces. Er wordt 
behandeld wat de opeenvolgende stappen kunnen zijn in het proces van moto-
rische-, emotionele- en existentiële integratie. Tevens wordt ingegaan op het 
belang van de volgorde in de stappen van het proces. Je krijgt instrumenten om 
jouw groep(en) op te bouwen op een progressieve, zorgvuldige manier met een 
overvloed aan nieuwe ideeën. De training wordt gegeven in het Engels. Indien 
nodig is er vertaling aanwezig voor mensen die geen Engels spreken.

Programma inhoud Module 1

Module 1, deel 1; 29, 30 september en 1 oktober 2017: 
Dag 1: Introductie van de vijf lijnen, Opbouw van de progressie, Vitale onbewuste, 
(ritme, spelletjes in het plezier, vloeibaarheid series), Delen en vragen stellen.
Dag 2: Voortgang van de progressie, Persoonlijk onbewuste, (vitale spelletjes, de 
bewegingscategorieën, segmenten, expressieve dansen) Collectieve onbewuste (GP’s)
Delen en vragen stellen.
Dag 3: de lijn van Vitaliteit. (accent op plezier en ademhaling), Delen en vragen stellen.

Module 1, deel 2; 4, 5 en 6 mei 2018:
Dag 1: de lijn van Seksualiteit. (sinuositeit, ontwikkelen van plezier), Van contact naar 
streling. Delen en vragen stellen.
Dag 2: de lijn van Creativiteit (vier stappen van het ontwikkelen van creativiteit).
De lijn van Affectiviteit (leren openen, stellen van grenzen, vieren van vriendschap).
Delen en vragen stellen.
Dag 3: de lijn van Transcendentie (verheffing, licht, expansie naar de oneindigheid).
Basis, overgave, trance, regressie, versmelting. Delen en vragen stellen.

Voor wie
De training is bedoeld voor facilitatoren van alle niveaus 
en ervaring. Zowel voor gecertificeerde docenten als 
voor docenten onder supervisie (deze laatste groep 
met toestemming van de directeur van de betreffende 
school). We creëren hiermee een professionele om-
geving. Deelnemers committeren zich aan de gehele 
module I.

Cursusmateriaal
Je ontvangt tijdens of na de training de PowerPoint 
presentaties met de oefeningen en de voorgestelde mp3 
muziek. Dit materiaal is voor exclusief gebruik van de 
deelnemers. Daarnaast wordt er videomateriaal be-
schikbaar gesteld, hier zijn mogelijk wat extra kosten 
aan verbonden.
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Data en Locatie
Deel 1: 29, 30 september en 1 oktober 2017; Orion, Wollefoppenweg 91a, Rotterdam.
Deel 2: 4, 5 en 6 mei 2018; 

Prijs
Deelnemers committeren zich aan de gehele module I die is opgesplitst in deel 1 en deel 
2. Deze module van 2 x 3 dagen kost € 500 bij inschrijving en aanbetaling van € 100 vóór 
1 juli; € 250 betaal je voor of tijdens het eerste weekend (dit is incl. € 100 als aanbetaling 
voor deel 2). In mei betaal je het nog openstaande bedrag van € 150.
Bij inschrijving en aanbetaling van € 100 ná 1 juli betaal je € 540. 
Van de aanbetaling is € 60 niet terugvorderbaar. 

Opgave
Je bent verzekerd van een plaats door inschrijving per mail en je aanbetaling op reke-
ningnummer: NL25 INGB 0651516560 t.n.v. P. Felen o.v.v. je naam en ‘’CL Antonio Sarpe 
module I’’.

Organisatie & Contactpersoon
De training van Continued Learning wordt georganiseerd door de Biodanza school van 
Rotterdam. Mail: antonio@biodanzaschoolrotterdam.nl 

We hopen je te mogen verwelkomen in onze school!

www.biodanzaschoolrotterdam.nl
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