
 
 

Tatiana Gorenstein is een eeuwige 
dansliefhebster. Sinds ze op vierjarige leeftijd 
met klassiek ballet begon, is ze nooit gestopt 
haar hart onder te dompelen in deze passie. 

Sinds 2013 is ze docente Sacrale Dans en 
vanaf 2015 is ze choreograaf en geeft ze 
workshops. 

 

In 2018 bedacht ze de woordkeuze "Jewish Dances". Gedurende 
haar Joodse schooljaren is ze een Israëlische danseres geweest, 
en in tegenstelling tot haar kennis van de Sacrale Dans, voelde ze 
de behoefte om onderscheid te maken tussen wat algemeen 
bekend staat als "Dansen uit Israël" in het Sacrale Dans domein en 
de " Joodse Dansen". De "Dansen uit Israël" zijn traditionele 
dansen uit de Kibutzim (meervoud van Kibutz) of hedendaagse 
Israëlische liederen die door Israëlische choreografen tot dansen 
zijn gemaakt. De term "Joodse Dansen" combineert veel meer 
dan de oorsprong van het lied of de nationaliteit van de 
choreograaf. Ze weerspiegelen Tatiana's métier en brengen 
bijgevolg de Joodse liturgie samen met de Joodse cultuur en 
muzikaliteit, en ze vormen de belangrijkste focus van haar werk. 

 
 

Ze begeleidt ook Meditatieve Sacrale Dans workshops 
“Mantra's”. 

 

Tatiana is ook psychologe en in 2010,  tijdens haar specialisatie in 
Gestalttherapie, was ze gelukkig om de Sacrale Dans te kunnen 
ontdekken. 
De Wereld van Avalon is ontstaan uit de verwevenheid van Sacrale 
Dans en mythologische archetypen.  

 
 
 
 

“Lesgeven is ook nooit stoppen om een danser te zijn, wat enkel 
maar de circulariteit van de Sacrale Dans  benadrukt.  

Duiken in deze wereld is openstaan om te leren, te veranderen, te 
transcenderen  en om de beste versie van onszelf als mens zijn.”   

Tatiana Gorenstein 
 
 

 

De Wereld van Avalon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De magie van Avalon ontvang je niet voor de eerste maal. 
Wie er ook komt is geen vreemde. 

Als je hart deze oproep voelt, 
betekent het dat Avalon opnieuw op je wacht. 

 

Een weekend workshop met 
 

Tatiana Gorenstein 
Brazilië 

 

28 - 30 Oktober 2022 
 

 



Datum :  Van 28 - 30 Oktober 2022  
Het weekend begint op vrijdagavond om 
18.00u met het avondmaal en eindigt op  
zondag rond 15.30u. 

 
 
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: Vul het formulier in via de website:  

www.mariposadans.be :  
Rubriek “inschrijven”. 

  
Na sluiting van de inschrijvingen wordt je een 
deelnemerslijst toegestuurd. 
Je gegevens zijn beschermd door de wet op 
de privacy (GDPR) 
 

 
 
 

Verblijfskosten:  Éénpersoonskamer:  € 186  
Tweepersoonskamer:  € 169 
(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: €90  

Video’s, muziek, dansbeschrijvingen & syllabus 
inbegrepen 
AUB. gelieve te betalen bij inschrijving 
AUB. met vermelding van code: AVC 

 
 

Verblijfskosten:  
AUB. gelieve te betalen vóór 20 September  
AUB. met vermelding van code: AVV 

 
AUB. Cursusbijdrage en verblijfskosten  
vereffenen op bankrekening van: 
 
Mariposa 
Akkerstraat 66 
B- 2950 Kapellen 
IBAN               BE20 5230 8097 3756 
BIC                  TRIO BE BB 

 
 

Een organisatie van Mariposa 

mailto:maria.rita.boyart@telenet.be
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