Jaartraining Tarab
In Rijswijk
Unieke jaartraining TARAB bestaande uit 8 workshops van
ieder 4 uur met twee zeer ervaren leraressen
Tarab is een welhaast mystieke ervaring van verruimd bewustzijn, waarin
alles samen valt, ons bewustzijn even niet belemmerd wordt door de
grenzen van het ego en we de werkelijkheid van het bestaan vollediger
ervaren dan anders.

•

Het is zeer de moeite waard
om deze reeks te volgen !

•

Niveau: vanaf gevorderd

Tarab is de absolute verbinding tot de ziel van de muziek en de kunst deze
verbinding te delen met je publiek

•

Tijd: 14.00 - 18.00 uur

Sena en Lady Moonlight bundelen bijna 60 jaar danservaring en geven een
workshopreeks over wat misschien wel de essentie is van de traditionele
Oriëntaalse dans: het ongrijpbare en magische gevoel wat kan ontstaan als
muziek, danseres en publiek één worden: de Tarab. Bij het ervaren van Tarab
staat de tijd stil en ontstaat een overweldigend gevoel van onvergankelijke
schoonheid, ontroering of vreugde. Met het langzaam maar zeker uitsterven
van de traditionele Oriëntaalse dans en de toenemende nadruk op techniek,
perfectie en uiterlijk vertoon sterft ook de Tarab uit.
Sena en Lady Moonlight behoren beiden tot de weinige specialisten in de
traditionele Oriëntaalse dans en hebben de zeldzame didactische kwaliteiten
om de Tarab tot leven te brengen. Ervaar de enorme verrijking die dit kan geven
op jouw dans !

•

•

Op een nader te bepalen tijdstip en in overleg met de cursisten bestaat de mogelijkheid tot
live muziek tijdens sommige workshop data.

Waar: Studio Glow,
Steenvoordelaan 370
2284EH Rijswijk.
Prijs: € 495,00

Data:
23 september 2017
7 oktober 2017
4 november 2017
18 november 2017
9 december 2017
10 maart 2018
14 april 2018
26 mei 2018
Reserve data: 6 januari,
7 april, 9 juni en 30 juni 2018.

Aanmelden: per e-mail bij Sena of Lady Moonlight
Betalen : bankrekening NL60 RABO 013 62 48 667 t.n.v. A.W. Roehl te Hellevoetsluis.
o.v.v. 'Tarab Opleiding' en je naam.
Je bent definitief aangemeld na ontvangst van je betaling.
Vanaf 2 weken voor aanvang opleiding geen restitutie meer mogelijk.
In overleg met Sena & Karin bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
De aanmelding verplicht tot betaling, ook bij afwezigheid.
Sena 0181 -318728 en 06-54267489 mail: senadance@upcmail.nl

Karin 070-3450594 en 06-26048742 mail: karinvdkno@hotmail.com

