
  
 

Welkom bij didactische verdiepingsdag  
Progressiviteit en groei van je weekgroep met Marlie Wetemans 

Biodanzaschool Utrecht 
 
Datum: 31 oktober 2020 
Tijd: 10.00 – 18.00 
Plaats: Alle Ruimte, Insingerstraat 39, 3766 MA Soest (Democratische school) 

 
Thema: Progressiviteit en groei van je weekgroep 
Biodanza in coronatijd: de focus van de lessen net even anders dan we zo gewend waren. Hoe doe je 

dit, hoe ga je hiermee om als facilitator? Hoe bouw je juist nu contact op?  Hoe bouw je aan 

bloeiende weekgroepen waar iedere danser, beginnend of gevorderd, graag deel van uit maakt. Hoe 

creëer je een ankerpunt waar mensen graag zijn en trek je de mensen aan die bij je passen? Hoe zorg 

je voor balans op meerdere fronten tegelijk zoals het boeiend houden van je lessen,  je eigen 

inspiratie, als ook je financieel vitale gezondheid? Deze onderwerpen komen onder meer aan bod en 

ook zal er een dialoog zijn waar we van elkaar kunnen leren.  

Voor wie?  
Voor studenten onder supervisie en facilitators.  
 

Door wie?  
Marlie Wetemans heeft sinds 2012 diverse weekgroepen, is didactisch biodanza docent en geeft 

regelmatig verdiepingsdagen. Ze heeft onderzoek gedaan naar biodanza in coronatijd samen met een 

internationaal team onder leiding van Viviane en Rodrigo Toro. De biodanza merkopstellingen onder 

leiding van Wim Jurg hebben laten zien hoe essentieel het is om aan te sluiten bij de doelgroep; hoe 

je dit doet en hoe Marlie dit heeft toegepast krijg je samengevat te horen. Daarnaast deelt Marlie de 

inzichten uit de ‘proeflessen project groep’ van de VBN. Kortom: bij uitstek een dag om te leren, 

geïnspireerd te worden, vragen te stellen, en ook je eigen inzichten te delen.  

Wat ontvang je?  
Je ontvangt twee vivencia’s, twee theorieblokken, een reader met uitgewerkte vivencia’s en de 

muziek.  

 



Aanmelden 
Aanmelden graag vooraf door een mail te sturen naar info@stamdebasis.nl 
Bellen voor informatie naar Els Stam: 06- 309 109 39 
Er is beperkt plek (maximaal 16 deelnemers naast team), dus geef je snel op! 

 

Investering 
De investering voor een verdiepingsdag is € 90,00. Graag contant en gepast aan de deur te voldoen. 

 

Eigen lunch 
We vragen je voor de dag een eigen lunch mee te nemen; koffie en thee worden gefaciliteerd.  

Wij verheugen ons op jouw komst!  

Het didactisch team van Biodanzaschool Utrecht; Monique, Els en Heidi. 


