
ZomerRetraites
2021

Tijd voor jezelf,
een heerlijke balans tussen
bewegen en bezinning.
Van actief bewegen
tot diepe ontspanning.
Van Dans tot Klooster

Dans en Stilte 2 t/m 6 juli
Dans en Zang 8 t/m 12 juli
Dans en Aandacht 1-4 Aug.

Dans deNazomer 18/19 sept.



Zomerretraite
2021

We bieden jou een veelzijdig programma
aan met verschillende onderdelen,
Waarin jij je pure zijn weer kan
ontmoeten en landen in je zelf.
Waar je op adem komt en
je hart weer open gaat

Het is lekker aankomen in je lijf
en in je hoofd, het is fijn vertoeven

in je hoofd als het lekker opgeruimd is!

Elke retratie heeft haar eigen kracht,
haar schoonheid.

1 ding is zeker, in elke retraite wordt
er gedanst. Een vakantie met bezinning

en magische momenten.

.



Welke retraite
\

Oostraven
Dans en stilte

In deze 5 dagen verblijven we
3 dagen in een zachte verbindende

stilte met elkaar.
&

Dans en Zang
5 dagen dansen en zingen

5 dagen verbinden we ons met
Elkaar in klank en beweging.
In samenwerking met Emily

Samaya
Dans en Aandacht

4 dagen verbinden we ons
Met wat er is, dansen en zijn

in En met de natuur.
Tijd voor helende gesprekken

&
Dans de Nazomer

2 dagen genieten van een
heerlijk programma en in het

SamayaKlooster echt tot rust te
komen.



Wat we zoal doen...
In de natuur zijn en genieten
Verbinden met de natuur
Verbinden met onszelf
Verbinden in de dans
Klinken en klanken
CacaoCeremonie
Thee drinken
Bosbaden
Dansen
Stilte

Schrijven
Buiten zijn
Binnen zijn

Labyrint lopen
Soundbath met

kristallen klankschalen
Landen en aankomen

Lekker luieren & lummelen



Samaya is een kleinschalig kloosterhotel
vlakbij Utrecht,

Hier kom je thuis in een sfeer van
ruimte en rust met een team dat garant
staat voor een onbezorgd verblijf.

Hier hebben wij een heerlijke retraite waarbij
de 4 hectare Engelse landschapstuin een

onlosmakelijk onderdeel
van ons programma zal zijn.

SamayaKlooster

In Samaya heb je een eigen kamer
is je bed opgemaakt,

en liggen er handdoeken in je
privé badkamer.

Kom je samen met een
vriend/vriendin/partner

vraag dan naar de duoprijs.

Samaya staat bekend om haar
heerlijke biologische keuken.

Het is echt zalig!



OostRaven is een ruim opgezet centrum
in Epe op de Veluwe.

Een plek van warmte, liefdevolle
aandacht en eenvoud.

De locatie ademt een sereniteit uit en
tegelijkertijd is het er aards,
verbonden met de natuur.

In Oostraven heb je een eigen kamer en
delen we de douche en toiletten.
Op je kamer heb je een eigen

wasbak.

We vragen je om zelf je beddengoed
mee te nemen.

Het is eventueel te huren.

Kom je samen met een
vriend/vriendin/partner

vraag dan naar de duoprijs.

Er wordt heerlijk voor ons
gekookt en de tafel ruimen we samen af.

Oostraven



„We zijn er met onze aanwezigheid
en aandacht voor jou

We gaan mee met de Stroming
van het gevoel,

het openen van de zintuigen,
het toelaten van de emotie,

het spelen, de flow van energie,
over en weer.

Dans is intens voelen.
Dat willen we meegeven
tijdens de retraites.”

Coby | DJ Co-Libri &
Michael | DJ Me~Ander

Dansklooster bestaat inmiddels
al 10 jaar en Coby en Michael weten
elke retraite tot een parel te creëren.
Ze hebben een bijzondere duidelijke
en poëtische manier van werken.

Ze weten dat het volgen van een
programma heerlijk kan zijn in een
veilige bedding en dat vrijheid

en ruimte voor jezelf belangrijk is.

Het Team



Praktisch
Jouw retraite boeking omvat

Slapen, eten, drinken & programma.
Kijk op de website voor onze

algemene voorwaarden

Corona
Wij zullen je niet verplichten om te testen
Of vaccinatiebewijs te overhandigen.

We hebben het afgelopen jaar veel
Retraites georganiseerd en ons aanbod

aangepast zonder het
Dansklooster gevoel te verliezen.

Je bent helemaal welkom

Boek jou retraite op
www.dansklooster.nl

Heb je vragen
Mail Dansklooster@live.nl
Liefs Coby en Michael

0610484372


