
‘Meditation des Tanzes - (Sacred Dance) 
kann ein Zugang zum ganzheitlichem Leben 
und Glauben sowie ein Weg zur 
Selbstfindung sein. 
Wir können im Tanz zum Ausdruck bringen, 
was uns zutiefst bewegt. 
Sacred Dance - Heil(ig)ender Tanz - ist 
eine lebendige Antwort auf die Frage nach 
Sinngebung’ 
 
Friedel Kloke-Eibl 
 
Basiscursus 
 
Deze basiscursus is bedoeld voor mensen 
die zich intensief met de beleving en de 
inhoud van Meditation des Tanzes - Sacred 
Dance willen bezighouden. Verschillende 
thema’s komen aan bod, o.a. jaargetijden / 
jaarfeesten. 
Naast Meditation des Tanzes - Sacred 
Dance  ontwikkelen we d.m.v. eenvoudige 
oefeningen uit het klassiek ballet meer 
lichaamsbewustzijn, en worden we ons 
meer bewust van de ruimte. 
Na het volgen van deze weekenden is de 
deelnemer/ deelneemster  bevoegd dansen 
in het eigen werkveld te integreren. 
 
Voor het volgen van een opleiding MdT-SD  
is een basiscursus verplicht. 
 

 
 

 
 
Meditation des Tanzes - Sacred Dance is 
voor mij een weg tot een dieper beleven van 
mezelf, een weg om steeds meer te worden 
wie ik in wezen ben. Ze geeft me de 
mogelijkheid steeds dieper te ervaren dat er 
meer is dan ik en de ander.   
In dit basisjaar gaan we intensief op weg 
met en in Meditation des Tanzes - Sacred 
Dance en tracht ik je de vreugde en de 
spiritualiteit van deze dansvorm te laten 
ervaren.  
 
Van 1987 tot 1989 volgde ik de opleiding 
bij Friedel Kloke-Eibl, die toen nog in 
Nederland gegeven werd aan het instituut 
‘Demian’.   Inmiddels geef ik sinds 1990 
cursussen in Nederland, België en 
Duitsland.  
Vanaf 1998 ben ik Lehrbeauftragte aan het 
Ausbildungsinstitut Meditation des Tanzes - 
Sacred Dance Friedel Kloke-Eibl en geef 
basiscursussen en opleidingen in Nederland, 
België en Duitsland. 
 

Plaats: 
Wasserburg Rindern 
Katholisches Bildungs- 
zentrum 
Wasserburgallee 120 
47533 Kleve, Duitsland 
 
Data: 
17 - 19 januari     2020 
13 - 15 maart    2020 
01 - 03 mei    2020 
03 - 05 juli     2020 
20 - 22 november    2020 
Elk weekend begint met een maaltijd om 
18.00 u en eindigt op zondag om 15 u 
 
Let op: de weekenden horen bij elkaar en 
kunnen NIET afzonderlijk gevolgd worden. 
De cursus wordt gegeven in het Nederlands. 
 
Cursuskosten: 
€ 670,- waarvan € 135,- te betalen bij 
inschrijving. 
De overige € 535,- te betalen vóór het begin 
van het tweede weekend.  
Betaling in termijnen mogelijk na overleg 
met Mariëlle. 
 
Verblijfskosten: 
€ 145,- per weekend voor 1-persoonskamer. 
€ 125,- per weekend voor 2-persoonskamer 
p.p. 
Graag overmaken per weekend en wel 2 
maanden vóór ieder weekend. 
 

Mariëlle van Beek 
Lehrbeauftragte aan het 
opleidingsinstituut 
Meditation des Tanzes - 
Sacred Dance 
Friedel Kloke-Eibl. 
 



Informatie en aanmelden:  
Mariëlle van Beek 
Krayenhofflaan 38 
6541 PT Nijmegen 
024 - 3784333 
marielle@sacred-dance.nl 
 
Aanmelden:  
vóór 01 augustus 2019 
 
Betaling: 
Cursuskosten  
overmaken naar bankrekening: 
IBAN: NL31 INGB 0001429242 
Verblijfskosten  
overmaken naar  
IBAN: NL03 INGB 0748257772 
 
Annulering: 
Je verplicht je om het volledige  cursus-
bedrag te betalen. Bij afmelding tot 4  
weken voor aanvang van de eerste termijn 
worden €25,- administratiekosten in 
rekening gebracht. Bij afmelding binnen 4 
weken voor aanvang van de eerste termijn 
is men verplicht het cursusgeld te betalen, 
en worden de verblijfskosten in rekening 
gebracht indien het centrum dat verlangt. 
Als er een wachtlijst is worden er geen 
cursuskosten en verblijfskosten in rekening 
gebracht, echter wel €25,- administratie-
kosten. 
 
Sommige reisverzekeringen vergoeden ofwel je 
annuleringskosten ofwel alle cursus- en 
verblijfskosten bij annuleren wegens ziekte of andere 
omstandigheden. Het is de moeite waard hiernaar te 
informeren. 

Mariëlle van Beek 
Krayenhofflaan 38 
NL-6541 PT Nijmegen 
marielle@sacred-dance.nl  
www.sacred-dance.nl 
0031-243784333 
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AANMELDINGSFORMULIER 
Basiscursus 2020 

Meditation des Tanzes - Sacred Dance 
 
Naam 
 
Adres 
 
Postcode  
plaats 
 
Telefoon 
 
E-mail 
 
Geboortedatum 
 
Datum   
 
Handtekening   
 
Hebt u ervaring met Meditation des Tanzes 
- Sacred Dance?  JA / NEE 
 
Hebt u ervaring met andere dansvormen? 

JA / NEE 
 
Zo ja, met welke dansvorm? 
 
LET OP: met het invullen van dit formulier 
verplicht je je te houden aan de betalings- 
en annulerings-voorwaarden 
 
Dit formulier opsturen naar: 
Mariëlle van Beek 
Krayenhofflaan 38 
NL-6541 PT Nijmegen 
 

 


