
 

 

  
 

Verdiepingsdag Biodanzaschool Utrecht: Groepsdynamiek en overdracht 

 
Datum: zondag 21 februari 2021 
Tijd: 10:00 – 18:00, inloop 09:30 
Plaats: op een mooie plek in Transwijk, Utrecht 
Docent: Kim van der Klis. 
 

Thema? 
Het thema van deze dag is Groepsdynamiek en overdracht. Een van de pijlers van Biodanza is de 
groep. In een groep ontstaat een groepsproces. Deze dag gaat over dit groepsproces en de rol van 
facilitator in het omgaan met overdracht en tegen overdracht. Deze dag is gericht op het faciliteren 
van een vaste groep, zoals de wekelijkse groep of een jaargroep. Naast de biodanza theorie gebruikt 
Kim ook de theorie van onder andere Jan Remmerswaal (sociaalpsycholoog, opleider en trainer). De 
verschillende fases van groepsontwikkeling komen aan de orde. Je krijgt inzicht in het proces en leert 
ook wat wel of niet te doen. Ook deelt Kim eigen kennis en ervaring. Er is ruimte voor dialoog en ook 
dansen we samen. Je krijgt een uitgewerkte reader mee. Kortom, een leerzame en boeiende dag! 
 
Kim van der Klis is sinds 2015 facilitator en heeft de biodanzaschool Rotterdam gevolgd. Ze faciliteert 
een beginners- en gevorderdengroep in Arnhem. Daarnaast geeft ze dansdagen en is ze teamlid van 
de biodanzaschool Rotterdam en didactisch docent. Tevens heeft ze veel ervaring op gedaan met 
Zoomdansen en dansen met afstand. “Verdieping in het hier en nu” is een belangrijke leidraad voor 
haar. 

 
Voor wie?  
Voor studenten, studenten onder supervisie en facilitators.  
 

Aanmelden 
Aanmelden graag vooraf door een mail te sturen naar biodanzaschoolutrecht@gmail.com.  
Bellen of mailen voor informatie naar Els Stam: 06- 30910939 / info@stamdebasis.nl 

 
Investering 
De investering voor deze verdiepingsdag is €90,00. Inclusief reader en vivencia’s. Graag contant en 
gepast aan de deur te voldoen.  
 

Koffie, thee en lunch 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Neem je eigen lucht, mok, bord en bestek mee. (Dit in het kader 

van het coronaprotocol). Met dank, en wij verheugen ons op jou! Team biodanzaschool Utrecht.  
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