
Dansdag Zondag 16 juni 2019

De Zon in jou
Biodanza

Met Marleen van Koeveringe
Locatie: Gymzaal de Viaan. Havingha straat 11, 1817DA Alkmaar
Tijd:: Van  11.00-18.00 uur. Inloop met thee en koffie  vanaf 10.30  

Iedereen brengt een heerlijk  lunchgerecht mee. 
Prijs: € 55,00. 

Voor deelnemers van afgelopen jaargroep  en de wekelijkse dansers met
een kaart € 50,00

Tegen de tijd van de langste dag, als de zon het hoogst staat, het 
krachtigste is en de zomer begint, nodig ik jou uit voor een dansdag 
in Alkmaar, om te dansen met de zon in jou. Of de zon nu hoog of 
laag staat in jouw leven, dansen is altijd het beste om te doen. 
Jezelf een vivencia te gunnen om de zonnekracht, die jij in je hebt 
te ervaren . Te beleven wat een stralend, schitterend, warm, 
liefdevol, levenschenkend wezen jij bent.
Jij, met twee armen, twee benen en een prachtig zonnig hart!!

In september 2019 start mijn jaargroep 2019-2020 “Jouw dans in 
Heelheid”. Verbonden met alles, het leven voelen, wat door jou 
stroomt. 8 zondagen met een vaste groep dansers.
15-17 november 2019 geef ik weer het Minotaurus Project.

Als je kennis  wilt maken met mijn manier van lesgeven, is 16 juni een
mooie kans. Ik ontmoet je graag.

WIJ ZIJN ALLEN ÉÉN
 een gedicht van Rolando Toro Araneda,

grondlegger van Biodanza:
De kracht die ons leidt

Is dezelfde kracht die de zon doet ontvlammen
Die de zee doet leven

Die de kersenboom tot bloei laat komen
De kracht die ons beweegt

Is dezelfde kracht die het zaad laat groeien
Met zijn eeuwige boodschap van het leven

De dans vormt onze bestemming
volgens dezelfde wetten

Die de bloemen aan de wind binden
In de zonnebloem der harmonie

Zijn wij allen één.

Aanmelding:  mailtje  naar:  info@biodanzametmarleen.nl EN  het  bedrag
overmaken naar: NL 84 RABO 036 40 51 183  tnv M.A. van Koeveringe ovv
dansdag 16 juni.
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