
De Blauwe Roos wordt bezongen in veel Keltische liederen. 
De Kelten zijn onze voorouders en hun muziek, die de sfeer van 
verlangen en verbondenheid oproept, brengt ons in contact met de 
oerbron in onszelf.  
Omdat ze als puur natuur niet bestaat, symboliseert ze het onmogelijke 
en het buitengewone. Het is de bloem van het verlangen, van een belofte
In de knop staat ze voor de wens om de diepte in te gaan, om in contact 
te komen met de oerbron in onszelf. In volle bloei symboliseert ze een 
intense spirituele ervaring.  
  
  
Mariëlle Van Beek-de Vos is docente Meditation des Tanzes
opgeleid door Friedel Kloke-Eibl. 
Sinds 1998 is Mariëlle Lehrbeauftragte van het Ausbildungsinstitut Meditation 
des Tanzes- Sacred Dance en geeft ze basisjaren en opleidingen.
Ze geeft cursussen in Nederland, België en Duitsland. 
Een uitgebreid curriculum van Mariëlle kan je vinden op haar website: 
http://www.sacred-dance.nl/ 
 
Mariëlle  kan je in en door de dans ontroeren, raken, begeesteren en bezielen.
Ze danst op een zachte, verbindende manier. Ze maakt de dans begrijpelijk 
voor iedereen, zowel qua structuur als qua inhoud. Terwijl ze dat doet maakt 
ze contact met de eigenheid van iedere danser. Geregeld weerspiegelt ze dat 
ook, waardoor de danser makkelijk contact kan maken met die plek in 
zichzelf. Ze neemt je mee op weg om helemaal in de dans te duiken, in al zijn 
facetten, zodat je de dans helemaal kan doorvoelen en beleven.
Haar diepgang nodigt uit om, ieder op zijn eigen manier, contact te maken met 
dat wat meer is dan jezelf en de ander. 
Dansen wordt op die manier een verbinding van hart tot hart. Je wordt 
opgeroepen om vanuit je authenticiteit contact te maken met de andere dansers 
en vanuit die verbinding te dansen.  
 
Meditation des Tanzes - Sacred Dance is een dansvorm die een weg wil 
zijn tot een dieper beleven van onszelf. De dans biedt ons de 
beweging te komen en daarbij bewogen te worden. In de cirkel komen we in 
aanraking met de ander en wanneer het ons lukt in het moment van de 
beweging te zijn, in het ‘hier en nu’ van de beweging, kunnen we ervaren 
dat er meer is dan ik en de ander. 
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Datum:  van 9 – 11november 2018 
  De workshop begint vrijdag om 18.00 met het
  avondeten en eindigt zondag rond 15.00u.

 
 

 
 
Plaats:   De Oude abdij Kortenberg  

Abdijdreef 22 
3070 Kortenberg 
� +32 2 757 20 22 
� abdijkortenberg@skynet.be 

 
 
 
 
Aanmelding en info: Maria-Rita Boyart 

Akkerstraat 66  
2950 Kapellen 
� info@mariposadans.be 
� +32 3 665 09 72 
� +32 496 43 33 64 
 

www.mariposadans.be  
 

 
 
 
Inschrijven: Je kan je inschrijven via de website: 

www.mariposadans.be : rubriek “inschrijven”
Verdere info zie bijlage 
 
Na sluiting van de inschrijvingen wordt je een 
deelnemerslijst toegestuurd en een routebeschrijving 
indien gewenst. 
Door je in te schrijven heb je de  privacyvoorwaarden 
op de site van Mariëlle gelezen en goedgekeurd
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Verblijfskosten: Éénpersoonskamer:
Tweepersoonskamer:
Lakenpakket: 
 (handdoeken niet inbegrepen)
  
De kamers worden toegewezen op basis van de 
betaaldatum van de cursuskosten.
Liefst bij je inschrijving vermelden met wie je 
eventueel graag je kamer zou willen delen.(indien er 
onvoldoende 
Tenzij anders meegedeeld moeten de kamers niet voor 
een bepaald tijdstip ontruimd zijn.
 
 

 
 
Betaling: Het bedrag

inschrijving; inschrijven vóór 1 september 2018
 Graag vermelden: 
 

De verblijfskosten
vóór 15 oktober
Graag vermelden
 
Cursusbijdrage en verblijfskosten 
op bankrekeningnummer:

   IBAN                
BIC                 
 

   Van MARIPOSA
    Akkerstraat 66 
    2950 Kapellen
   Gelieve bij de betaling enkel en alleen de
    opgegeven codes te vermelden aub!

Éénpersoonskamer: pp.  €140  
Tweepersoonskamer: pp.  €126 
Lakenpakket:     €10 
(handdoeken niet inbegrepen) 

De kamers worden toegewezen op basis van de 
betaaldatum van de cursuskosten. 
Liefst bij je inschrijving vermelden met wie je 
eventueel graag je kamer zou willen delen.(indien er 
onvoldoende eenpersoonskamers zouden zijn) 
Tenzij anders meegedeeld moeten de kamers niet voor 
een bepaald tijdstip ontruimd zijn. 

Het bedrag van de cursuskosten: €125 betalen bij de 
inschrijving; inschrijven vóór 1 september 2018 
Graag vermelden: BC 

De verblijfskosten  graag overmaken  
oktober 2018 

Graag vermelden: BV 

Cursusbijdrage en verblijfskosten  
op bankrekeningnummer: 

               BE20 5230 8097 3756 
                  TRIOBEBB 

MARIPOSA 
Akkerstraat 66  
950 Kapellen  

Gelieve bij de betaling enkel en alleen de 
opgegeven codes te vermelden aub!  

 
 
 
 

Een organisatie van Mariposa 
 
 
 
 



Bijlage: registratie – informatie 

• Inschrijven : gebeurt in 2 stappen: 
 
� Stap 1: Je vult jouw gegevens in op www.mariposadans.be

rubriek 'inschrijven'.  
Je krijgt meteen een automatische mail ter bevestiging
 

� Stap 2:  Later volgt de ‘officiële’ bevestiging samen met de 
vraag om meteen de cursusbijdrage te betalen.
 

� Door je in te schrijven heb je de  privacyvoorwaarden op de site 
Mariëlle gelezen en goedgekeurd 

 
Pas na deze 2 stappen is je inschrijving in orde! 

 
• Afmelden: kan onder volgende voorwaarden: 
 

� Als je bij afmelding zelf voor een plaatsvervang(st)er zorgt, worden er 
geen afmeldingkosten aangerekend.  
De organisator komt op geen enkele manier tussenbeide in de 
zoektocht naar een plaatsvervang(st)er, noch in de regeling van het 
financiële aspect.  
Alles wordt afgehandeld tussen de afmeld(st)er en zijn/haar 
vervang(st)er.  
De vervang(st)er moet zich inschrijven via de site en daarbij 
vermelden wie zij/hij vervangt. 

� Bij afmelding langer dan 8 weken voor de aanvang van de workshop 
worden er enkel € 15 administratiekosten aangerekend

� Bij afmelding binnen de 8 weken voor de aanvang van de workshop 
wordt de volledige bijdrage (cursus + verblijf) in rekening gebracht.
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