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           Het Droomlied van Olav Åsteson is een Noors lied. Hoe  
           oud het is, is niet met zekerheid te zeggen. Wel is bekend  
           dat de tekst in 1853 gepubliceerd werd door dominee en  
           liederenverzamelaar M. Landstad. 
           Het is een Noors volksepos en vertelt de ervaringen van  
           Olav Åsteson, die op kerstavond in slaap valt en op zes 
           januari  weer wakker wordt. 
           In deze heilige nachten heeft hij allerlei innerlijke ervarin- 
           gen, die voor hem een inwijding betekenen. 
 
           Al jaren fascineren mij het ‘Droomlied van Olav Åsteson’  
           en de dansen die Friedel Kloke-Eibl daarbij gechoreogra- 
           feerd heeft. Jaren lang danste ik het Droomlied bij Friedel  
           en nu wil ik dit thema zelf aanbieden. 
 
 
           Mariëlle van Beek is docente Meditation des Tanzes -  
           Sacred Dance, opgeleid door Friedel Kloke-Eibl. 
           Sinds 1998 is zij Lehrbeauftragte van het Ausbildungs- 
           institut Meditation des Tanzes- Sacred Dance en geeft  
           ze basisjaren en opleidingen. 
           Ze geeft cursussen in Nederland, België en Duitsland. 
 
           ‘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’. 
           Mariëlle van Beek 
 
 
          

                                              
 

 
 
Datum:  8 en 9 januari 2022 
  8 januari van 10.00 - 21.30 u  
  9 januari van 10.00 - 17.00 u 
 

 
Plaats  Cordium 
  De Ruyterstraat 65 
  6512 GB Nijmegen 
 
Aanmelding   Mariëlle van Beek 
     en info  Krayenhofflaan 38  
  6541 PT Nijmegen 
  marielle@sacred-dance.nl 
  www.sacred-dance.nl 
  024 - 3784333 
 
Cursuskosten:  € 135 
  Overmaken naar  
  IBAN: NL31 INGB 0001429242 
  BIC:    INGBNL2A 
  
Bij annulering: 
bij afmelding binnen 4 weken vóór aanvang van het weekend worden 
de volledige cursus- en verblijfskosten in rekening gebracht. Als er een 
wachtlijst is, worden  geen cursus -en verblijfskosten in rekeing 
gebracht, echter wel € 15 administratiekosten 

 
 


