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Wil jij graag jouw ontwikkeling met Biodanza verder verdiepen? Al
dansend leren leven wie je werkelijk bent? Op zondag 5 januari
2020 houdt de Biodanzaschool van Rotterdam een open dag. Kom
je kennismaken met de school, de docenten, het team en huidige
studenten en geïnteresseerden? Natuurlijk gaan we dansen en is er
daarnaast ruimte om in te gaan op vragen over de opleiding.

IN JANUARI

2020 BEGINT EEN NIEUWE CYCLUS

JA, IK KOM NAAR DE OPEN DAG, EN GEEF ME HIER OP.
Kennismaken met de opleiding
De Biodanzaschool van Rotterdam is een opleiding
waarin je aan den lijve ondervindt wat het is als
lichaam, hart en geest één zijn. Al dansend word je
uitgenodigd te leven wie je werkelijk bent. In dit
diepgaande transformatieproces groei je als vanzelf toe
naar het moment waarop je Biodanza wil doorgeven
aan anderen. Maar ook kun je de opleiding puur
gebruiken als een persoonlijk ontwikkelingstraject.
Phoebe Felen begeleidt je graag op deze weg.
Open dag 5 januari 2020
Voel je ervoor om je op deze dansvloer van je leven te
begeven? Kom dan naar de open dag op 5 januari
2020! De dag heeft een eigen thema. Phoebe geeft
twee vivencia’s, waarin je echt kunt proeven wat
deelnemen aan de opleiding voor jou zou kunnen
betekenen. Daarnaast is er een informatief moment
waarop verteld wordt over de opleiding en waar je je
vragen kunt stellen.

Phoebe Felen
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Nieuwjaars open dag: LIEFDE IN ACTIE

ROTTERDAM

Het nieuwe jaar beginnen door jouw hartsverlangen te dansen? Verlangen
ligt aan het begin van een beweging. Dansen met je verlangen geeft daaraan
vorm. Hoe gaat 2020 er voor jou uit zien? Breng jij liefde in actie?
We gaan het heerlijk dansen. En na afloop drinken we een glaasje bubbels op
het nieuwe jaar.
Datum:
Locatie:

zondag 5 januari 2020
De Balzaal
Groen van Prinsterersingel 44, 2805 TE Gouda
routebeschrijving: klik

Praktische informatie en opgave
Tijden: 11.00 uur tot 18.00 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.
Lunch: Neem iets lekkers mee om samen te delen.
Bijdrage: € 35,De eerste dag te betalen of over te maken op NL81 INGB 000 809 2048
t.n.v. Biodanzaschool Rotterdam ovv je naam en deelname open dag.
Opgave en info: info@biodanzaschoolrotterdam.nl
Phoebe Felen 06 26 044 666
www.biodanzaschoolrotterdam.nl

Informeer een vriend of
een vriendin
Weet jij nog iemand voor wie
de opleiding echt iets zou zijn?
Help ons mee en stuur deze
uitnodiging door.
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Een school op een heerlijke locatie
De Biodanzaschool Rotterdam heeft haar thuis in de heerlijke Balzaal in de
voormalige Kazerne in Gouda. Al jaren wordt hier met veel passie Biodanza
gedanst, wat voelbaar is in de supergezellige warme Balzaal.

Route en bereikbaarheid van de school
Met openbaar vervoer is De Balzaal makkelijk bereikbaar.
De voormalige Prins Willem Alexander kazerne vind je als je vanaf de
Thorbeckelaan komt aan de rechterkant, nadat je eerst rijtjeshuizen en een
zijstraat (Wibautstraat) met flatgebouwen gepasseerd bent. Op het omheinde
terrein van de kazerne staat rechts een groot vrijstaand huis. Na het huis is de
ingang van het terrein. We gebruiken de ingang rechts ter hoogte van de voorste
fietsenrekken. Je komt dan gelijk uit bij De Balzaal. Er staat iemand om je daar
op te vangen.
Parkeren: Er zijn meer dan genoeg parkeerplaatsen op het terrein.
Route: Vanaf Rotterdam/Den Haag
OV: Kom je met het openbaar vervoer? Vanaf station Gouda is het ca. 15
minuten lopen. Maar je kunt er ook met de bus komen. Voer hier het adres Groen
van Prinsterersingel 44 Gouda in en ontdek je OV-reis.
We hopen je te mogen verwelkomen!

BIODANZASCHOOLROTTERDAM.NL

