Ervaringsweekend van de Biodanzaschool Rotterdam

Identiteit en de Vier Elementen
18 en 19 april 2020
Locatie: De Balzaal, Gouda

Ben jij een vurig en gepassioneerd type? Of ben jij
meer een aards iemand met beide benen op de grond?
Ben je romantisch en sla je graag je vleugels uit? Of
misschien sensueel met het vermogen om van alles
te genieten? In dit weekend onderzoek je al dansend
bij welke van de vier elementen jij je als een vis in het
water voelt, en welk element je wil uitnodigen om nog
beter uitgebalanceerd je leven te kunnen vieren. Kom
en geniet mee van dit speciale open weekend van de
School voor Biodanza Rotterdam

Identiteit en de Vier Elementen

Vormgeving: Petra Klerkx Amsterdam

We kunnen naar onszelf en anderen kijken vanuit de symboliek van de
vier elementen aarde, lucht, vuur en water. In ieder mens komen zij op
een unieke manier tot uitdrukking. Als we moeilijkheden ervaren in ons
leven, kan het zijn dat een van de elementen niet tot volle uitdrukking
komt. In deze workshop word je uitgenodigd met alle vier de elementen
te dansen en ontdek je van welk element je iets extra’s kan gebruiken.
In een ceremonie krijg je vervolgens de gelegenheid expressie te geven
aan dit onderdrukte element en dit zo uit te nodigen en te integreren in
je bestaan.
De extensie Identiteit en de Vier Elementen is een krachtige verdieping
in je persoonlijke transformatieproces. Met dit thema vieren we de
nieuwe cyclus van de school. Het ervaringsweekend is open voor
docenten, (nieuwe) studenten, en – indien er plek is – enkele ervaren
deelnemers uit verdiepingsgroepen. Tevens geldt het als seminar in de
opleiding. We zien uit naar jullie komst, voel je van harte welkom!

Identiteit en de Vier Elementen
18 en 19 april 2020
Locatie:
Balzaal,
Groen van Prinsterersingel 44,
Gouda
Facilitator:
Phoebe
Aanvang:
Zaterdag 11.00 uur (inloop
vanaf 10:30) tot zondag 18.00
uur.
Prijs:
De kosten voor dit
weekend zijn €180 bij
inschrijving en
aanbetaling vóór 15-3-’20.
Daarna €195
Deelname:
Docenten, (nieuwe)
studenten, en – indien er plek
is – enkele ervaren
deelnemers uit verdiepingsgroepen
Studenten:
Voor studenten van de school
van Rotterdam geldt dit
ervaringsweekend als een
seminar.
Opgave:
Je bent verzekerd van een
plaats door inschrijving per email en (niet retourneerbare)
vooruitbetaling van € 50 op
rekeningnummer NL 81 INGB
000 8092048 t.n.v.
Biodanzaschool Rotterdam
Contact
Phoebe:
phoebe@biodanzaschoolrotterdam.nl
Telefoon: 06-26044666

Liefde in Actie, dans wie je bent! Meer info op www.biodanzarotterdam.nl

