
'Engelwirken' is een ritueel dat door Friedel Kloke-Eibl 

gechoreografeerd is. Dansen uit dit ritueel zijn o.a.  'Guardian Angels' 

en 'Reigen der Engel' . In deze weekends zullen we dansen uit dit ritueel 

dansen en aan het eind van het 2de weekend zullen we het geheel als 

ritueel vieren. 

 

Mariëlle Van Beek-de Vos is docente Meditation des Tanzes-Sacred 

dance, opgeleid door Friedel Kloke-Eibl. 

Sinds 1998 is Mariëlle Lehrbeauftragte van het Ausbildungsinstitut 

Meditation des Tanzes- Sacred Dance en geeft ze basiscursussen 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 

mogelijkheid in 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. 

 

Mariëlle nodigt je uit een deel van deze weg in en met  

Meditation des Tanzes-Sacred Dance met haar te gaan. 

 

Mariëlle van Beek-de Vos 
Meditation des Tanzes 

Sacred – Dance 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ENGELWIRKEN 
een dansritueel van Friedel Kloke-Eibl 

 
 

een geheel van 2 weekends 
 
 

10 – 12 februari 2023  

& 

10 – 12 maart 2023 

http://www.sacred-dance.nl/


 
Data:  van 10 – 12 februari 2023   

       & 

  van 10 – 12 maart 2023 

   Beide weekends vormen één geheel en kunnen 

niet afzonderlijk gevolgd worden 
  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 

  

 

Info & aanmelding: Maria-Rita Boyart 

Akkerstraat 66  

2950 Kapellen 

 maria.rita.boyart@telenet.be  

 0032(0)3 665 09 72 

 0032(0)496 43 33 64 

www.mariposadans.be  

 

 

 

 

 
Inschrijven: Je kan je inschrijven via deze link:   

https://www.mariposadans.be/mariposadans/inschrijven.php 

 

  

Na sluiting van de inschrijvingen wordt je een deelnemerslijst 

toegestuurd en een routebeschrijving indien gewenst. 

Je gegevens zijn beschermd door de wet op de privacy. 

 

 

 

 

 

 
Verblijfskosten: Éénpersoonskamer: pp.  €186  

Tweepersoonskamer: pp.  €169 

Zonder verblijf:    €100 

Supplement verwarming: pp.  €5 

 (Bed linnen & handdoeken inbegrepen)  

Graag bij je inschrijving vermelden met wie je  

graag je kamer zou willen delen, bij eventueel gebrek 

aan voldoende eenpersoonskamers. 

 

 

Betaling:  Cursuskosten: €260  voor beide weekends; te  

   vereffenen bij inschrijving. 

   Code: EC 

 

Verblijfskosten    

 1ste weekend: vóór 15 december 2022:code: EV 1 

 2de weekend:  vóór 15 januari 2023; code EV2 

 

Cursusbijdrage en verblijfskosten  

op bankrekeningnummer: 

   IBAN               BE20 5230 8097 3756 

BIC                  TRIOBEBB 
 

   Van MARIPOSA 

    Akkerstraat 66  

    2950 Kapellen  

    

   Gelieve bij de betaling de codes te vermelden aub.

  

 

 

 

 

Een organisatie van Mariposa 
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